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Abono.
Simpla jarabono 2,- sv. fk.
Kolektivaj abonol al unu adreso: minimume 5 abonoj po 1.50 sv. fk.; 

minimume 10 abonol po 1.20 sv. fk.; minimume 25 abonoj po 1.10 sv. fk.
La prezoj validas nur ĉe antaŭa pago por tuta laro. Ce alimaniera pago 

(monata, kvaronjara k. a.) unu numero kostas 0,20 sv. fk., 5 ekz de unu numero 
po 0.15 sv. fk., 10 ekz. po 0.12 sv. fk.. 25 ekz. po 0.11 sv. fk.

Pagante per agento, aldonu 20% por perado.
Reklamo.

Anoncoj : po unucentimetra kolonero (8,5 cm larga) egalvaloro de 3.— sv. fk. 
Anoncetoj (nur kontraŭ antaŭa pago): po enpreso kaj vorto (aŭ mallongigo) 

egalvaloro de 0.10 sv. fk., minimume 1.— sv. fk.
Rabato: 3 fole 10%, 6 foje 15%. 12 foje 20%.

Pagante per agento, aldonu 20% por perado.
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Heroldo de EspW 
/^Horrem bei Köln (Germi 

Fako: Verda Stelo.
Redaktoro: Teo Jung 

Poŝtĉekaj kontoj:
Germanujo: Köln 75102 Heroldo de Esperanto, 

Horrem.
Danulo: 4962, Heroldo de Esperanto, Horrem 

Germanujo).

Diverslandajn valutojn 
ni akceptas je sekvanta kurzo :

0.10 svisa tranko — 0.05 arg. peso, 1 angla penco, 0.14 aŭstra Ŝilingo, 0.14 belgo, 
0.16 braz. mllr., 3 bulg levoj, 0.65 Csi. krono, 0.07'/• dana krono, 8 esi. marko|, 
0.80 finna marko,0.50fr. franko, 0.08 germ, marko, 1.50gr. drakmoj, 0.1 ii/» hlsp. peseto, 
0.12 pengo, 0.45 itala liro, 0.04 lap. leno, 1.10 jsi. dinaroj, 0.10 latva lato, 
0 20 lltova Ildo, 0.05 nederl. grulci., 0.08 norv. krono, 0.17 pola zloto, 0.40 port. eskudo, 
4 rum. leo), 0,07% sveda krono, 0.04 turka funfo, 0.02 urugv. peso, 0.02 usona dolaro.

La diversajn valutojn ni akceptas nur el la koncernaj landol, sed el ĉiu lando ni 
akceptas pagon per sv. fk , germ, rmk , us. dolaro, angla funto aŭ sveda krono. 
Rusoj pagu al la agentelo deTleroldo: Geo. Teterin, Eontanka 21, kv. 7, Leningrad, 
laŭ kurzo: 0.10 s/, fk. — 0.04 or-rubl. kaj 20% por perado.

N-ro 4 Aprilo 1927

Prof. Th. Cart 72-Iara.
La 31-an de marto, la Prezidanto de la Esperanta 

Akademio, nia fervora pioniro s-ro Prof. Théophile 
Cart, plenigis sian 72-an vivojaron. Okaze de tiu ĉi 
tago, la samideanoj S. Grenkamp kaj R. de Lajarte en 
Parizo eldonis libron sub titolo „Vortoj de Profesoro 
Th. Cart” por konservi al la estonteco la saĝajn vort
ojn kaj valorajn konsilojn, kiujn li — unu el la plej 
fidelaj adeptoj, eble la plej fidela adepto de nia Majstro 
— dum pli ol dudek jaroj donadis al la samideanaro.

Ni kore gratulu s-ron Prof* *.  Cart pro lia bela vivo
verko kaj ni .deziru, ke ankoraŭ ofte ii povu festi la 
datrevenon de sia naskiĝo!

Leteroj de D-ro Zamenhof.
-D-ro Dietterle, Direktoro de la Esperanto-1 nsti

tuto por la Germana Respubliko. Leipzig W. 31, 
Seumestr. 10, petas sendi al li originalojn aii kopiojn 
de leteroj de Zamenhof kaj de aliaj Zamenhofajbj por 
'fari 'stalistikon pri ili okaze de la Jubilea Jaro de 
Esperanto.

Daniel Berthelot, .
membro de la Franca Akademio de Medicino kaj de Ja 
Franca Akademio de Sciencoj, mortis la 8. 3. Li estis 
favora amiko, de Esperanto.

Radlo-ekspozicio en Köbenhavn
(19—27. 3.) enhavis interalie Esperanto-anĝulon, kiun 
vizitis ankaŭ la danaj gereĝoj.

* Esperanto en malliberejo.
Inter la kaptitoj de 1’ ĉefmalliberejo en Nürnberg 

(Gemi.") estas multaj esperantistoj. Unu el ili („n-ro 
478”) esprimis, nome de la sainideanoj-malliberuloj, en 
artikolo al la redakcio de Heroldo la ĝojon, kiun ili 
havas per Esperanto entute kaj per Heroldo-speciale.

Indiana poeto kaj pastro „Ruĝa Vulpo”
(D-ro Skiuhpŝu), laŭ raporto eri Heroldo, paroladis 
ĉe kunveno de Novjorkaj esperantistoj. Li intencas 
interesigi la indianaron pri Esperanto "kaj rneni ler
nas nian lingvon.

lnternacia («ardenista Asocio.
S-ro Paul Neergard, Kastelsvéj 21, Köbenhavn 

(Banujo) petas nin informi, ke li ne povas aparte 
respondi al-ĉiuj ricevitaj leteroj; sed li respondis 
ĝenerale per artikolo en Heroldo n-ro 14 de 8. 4. Jnter- 
esiĝantoj petu tiun numeron de Heroldo, aldonante 
respond-kuponon de UEA afi de poŝto.

Bankfaka Esp. Asocio Tutmonda
estas fondita kun celo unuigi la samideanojn-bank- 
fakanojn, propagandi. Esperanton en bankaj rondoj kaj 
flegi banksciencojn pere de Esperanto. Adreso: 
Gŭntzelstr. 31, Berlin-Wilmersdorf, Germ.

Esperanto-Sekcio de Panĉŭropa Unio 
eStas fondita en Wien. Kiel ĝia gvidanto estas elektita 
D-ro Sos. Adreso: Esperanto-Sekcio de Paneŭropa 
Unio, Wien I, Hofburg, Aŭstrio.

Laŭ permeso de la eldonintoj ni represas ĉi-sekv- 
ante „Leteron al Profesoro Tli. Cart”, kiu aperis kiel 
prologo eri la libro supremenciita:

Altestimata- Profesoro
kaj kara Prezidanto,

Dum la lastaj jaroj ni ofte parolis kun vi pri la 
diversaj periodoj, kiujn de la Bulonja Kongreso ĝis la 
nuna tempo trapasis nia kara' afero.

En tiuj intimaj kunparolo] vi ofte aludis pri la dan
ĝeroj, kiuj. insidas nian amatan lingvon, — pri la 
ŝtonegoj, kiuj tro ofte riskis pereigi nian ŝipon, — pri 
la bataloj, en kiuj vi devis partopreni, por parole au 
skribe defendi la genian kreitaĵon de Zamenhof kaj 
tion, kio estas kaj restos ĝia precipa vivkondiĉo, la 
.iidelcçon al la Fundamento..

. Aŭdanto viii,'ni kvazaŭ per kinematografo revidadpj 
la epokojn de la tiel nomita “heroa ternpo" kaj tiam 
ekpensis, ke la nuna postulas pluajn batalojn por atingo 
de la definitiva- triumfo.

Aliajn fojojn, je pji sinteza vidpunkto, vi klarigadis 
al ni vian ĝeneralan koncepton pri la esenco de Esper
anto. * ■ .

Vi tiam montradis, kiaj estas la nepraj kondiĉoj de 
ĝia disvastiĝo kaj sukceso: — sinforgesemo de ĝiaj 
adeptoj; — plej kompleta kompreno de-ĝia socia ka
raktero; — firmeco de T Fundamento kaj absoluta 
fideleco al ĝi; — poste kaj-konsekvence, kapablo de 
natura evoluado, tute ŝajna kiel tiu de iu ajn alia

Tra Esperantulo.
Bona sukceso ĉe sudslava fervojo.

Per dekreto de 21 marto 1927 al la akto G. D. n-ro 
607L927 sinjoro ia ministro de I*  trafiko de Sudslavio 
(subskr.: Svet. Milosavljeviĉ) bonvolis aprobi, ke «fi 
ĉiuj vagonoj de I’ sudslava fervojaro, destinitaj por 
internacia trafiko, la helplingvo Esperanto estu aplik
ata sur oficialaj afiŝoj kaj avizoj.

Sekve de tio surskriboj en vagonoj, kiel „Ne 
kraĉu”, „Ne klinu vin el la fenestro”, „Alarmbremso”, 
„Ne uzu dum halto en stacio” ktp. estonte estos 
akompanataj de la teksto en Esperanto.

Tiu larĝvida decido de I’ sudslava trafika ministro 
estas grava kaj influhava al la sintenado de I* ad
ministracioj de fervojaro en aliaj landoj, kies imito de 
tiu ĉi kuraĝa ekzemplo estas atendata.

Esperanto kaj polico.
La Pariza ĉefpolicejo (Préfecture de lJolice) el

pendigis afiŝon kun ĉiuj reguloj koncerne la karton de 
identeco (carte d’ identité) en la lingvoj franca kaj 
Esperanto.

Oficiala subvencio por Esperanto-instruado.
Ankaŭ en la nova lerneja jaro la urba administracio 

de Offenbach a. M. (Germ.) konsentis 1500 rmk. por 
la instruado -de Esperanto en la popollernejo. La 24. 3. 
estas ekzamenitaj pri Esperanto pli ol 150 gelernantoj 
de 12 ĝis 14 jaroj. •

La urbestro de Stockholm (Svedujo)
s-ro Lindhageh, konata batalanto por la paco, montr
iĝas kiel favoranto de Esperanto. Li interpelaciis la 
svedan ministron por eksterlandaj aferoj pri internacia 
lingvo, demandante interalie, „ĉu oni povas esperi de 
la registaro, ke ĝi iniciatos ĉe la Ligo -de Nacioj, ke 
tiu (Ligo de Nacioj) enkonduku en la programon de 
la Ligo mondlingvon bazitan sur Esperanto, kiu estas 
vivanta jam de jardekoj, en la plimulto da landoj 
parolata, facile lernebla kaj logika lingvo, aŭ ke" ĝi 
(la registaro) alimaniere klopodos celkonscie por la 
mondlingvo?”

vivanta lingvo; fine, kontrolo de tiu ĉi evoluado, 
t. e. tasko plenumota de ]’ Lingva Komitato, kaj, 
flanke de tiu kontrolo de la kumuna lingvo, disvolviĝo 
de 1’ scienca, teknika vortaro laŭ bezonoj de la scienc
istoj.‘sed konforme al la Zamenhofaj" principoj.

Pripensinte tian racian programon ni profunde 
sentis, ke, dank’- al vi, dank’ al via neniama devojiĝo, 

ni posedas la elementojn de io necesa, - tiom bezona 
por nia lingva afero, kiom*por  ĉia homa scienco, — tio 
estas vera, logike starigita «corpus doctrinae».

Lau ĝi multajn saĝajn konsilojn vi donis al la «an
taŭmilita» generacio. Nu, ni konscias, ke ili plene 
valoras ankaŭ por la «postmilita» generacio, kaj de 
tio venis al ni la ideo kaj la deziro ilin kunigi kaj 
reaperigi, por ke eksciu la »nov-generaciarioj«, laŭ kiaj 
principoj Esperanto- sukcesis eviti, — kaj ankoraŭ 
evitos, — la danĝerojn de deflankiĝo kaj de eventuala 
morto.

Tial ni petis de vi permeson ĉerpi el via divers
epoka verkaro, kolekti kaj refreŝigi la Vortojn, kiuj plej 
grave, plej trafe taŭgas por la agado de la utina Esper
antistaro kaj por la fina sukceso de Esperanto.

Ni bone sciis, ke vi parolis iam pri nepra sinfor
gesemo . ... La rajton sendube vi havis vin mem 
forgesi, sed ni, viaj disĉiploj kaj amikoj, krei ankan la 
tuta Esperantistaro, tian rajton ne havas, ĉar el la 
posteuloj de I’ Majstro vi ja estis la "plej firma, la plej 
fidela, kiun ŝancelis nenia bato, nenia ventego! Dum 
pli ol dudek jaroj vi senhalte batalis, ne demandante 
vin, ĉu vi rikoltos laŭdojn kaj aplaŭdojn, sed opiniante, 
ke vi havas la devoi) diri tion, kio al vi ŝajnas esti la 
Vero!

Unuvorte, vi montris tion, kion oni nomas karak
tero. • . _

Kredu al ni, kara Prezidanto, ke estas sendube utile 
ankoraŭ nun ĝin montri.

Vi fine konsentis! Vi .bonvolis-ne nur doni la petitan 
permeson, sed plue helpi nin por ilia aranĝo en formo 
de libro per viaj rimarkoj kaj konsiloj. Vi ankan bon
volis atente .tralegi la presprovaĵojn kaj, kiam necese, 
korekti kelkajn detaloj».

Pro ĉio estu hodiaŭ korfunde dankata, kara Prezid
anto. Certaj ni estas. ke. siavice ĉiuj nunaj porbatal
antoj de Esperanto ankaŭ dankos vin.

Fidele kaj sindoneme viaj
S. Grenkainp R. de Lajarte.

Februaro 1927.

Tra la mondo.
Pasko, printempo — reviviĝo de Kristo, reviviĝo 

de 1’ Naturo . . .
Belega simbolo.
Nunjare pasko falas sur la 17-an de aprilo, en la 

pasinta jaro ni festis ĝin jam la 4-an de aprilo. Sed 
estas jaroj, kiam ĝi falas jam sur la 22-an de marto, kaj 
aliaj jaroj, kiam ĝi okazas nur la 25-an de aprilo. De 
la dato de pasko dependas ankaŭ la dato de pente
kosto. Estas evidente, ke tiu ĉiujara ŝanĝiĝo de la’ 
dato estas neoportuna por la moderna tempo kaj mal
utila ppr trafiko kaj komerco.

'Tial la Ligo de Nacioj antaŭ 2)4 jaroj destinis 
komisionon por esplori reformon de la kalendaro. El 
33 diversaj landoj alvenis 185 reformprojektoj. La 
plej taŭga projekto estas, ke la jaro estu dividata je 
kvar kvaronjaroj po tri monatoj, el kiuj la unua 
monato havus 31, la du aliaj monatoj po 30 tagoj. 
Entute tio estus 364 tagoj. La 365-a tago estus al
donata al decembro, eventuala supertago (en super
jaro) al . junio. Tiuj du tagoj ne havus semajntagan 
nomon kaj estus festataj kiel jarfina (aŭ novjara) kaj 
kiel jarmeza tagoj. La unua tago de ĉiu kvaronjaro 
estus dimanĉo. Pasko ĉiam falus sur la 8-an de aprilo, 
kaj pentekosto ĉiam sur la 26-an de majo.

Car la katolika eklezio ne malfavoras la kalendar
reformo!), ni povas esperi, ke post nelonge la mal
oportunaĵoj de la nuna kalendaro estos forigitaj.

Rigardante la politikan vizaĝon de la mondo, ni 
ĉefe estas altirataj al la okazajoj en Ĥinujo. Se oni, 
antaŭ kelkaj semajnoj, eble supozis, ke baldaŭ La 
milito tie finiĝos, ĉar ŝajnis, ke la sudfiinoj post 
konkero de Nankin kaj Sanhaj — baldaŭ estos reg
antoj en la tuta lando, nun oni konvinkiĝas, ke la 
niilitfurio ankoraŭ longtempe furiozos tra la Regno de 
1’ Mezo. La sudfiinoj devis retiriĝi, kaj ŝajnas, ke ilia 
lastatempa malsukceso estis la sekvo de la disputo, 
inter la sudfiinoj mem. Eble la venontaj semajnoj 
montros, ĉu Cankajĉek (la socialisto), ĉu Borodin (la 
komunisto) estonte regos.la partion de I’ Kuomintan.
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Je la 14-a de aprilo.
La mondo brulis, kiam sur sia mortolito 

kuŝis unu el la plej grandaj homoj, unu el la 
plej noblaj karakteroj — nia kara Majstro 
D-ro Zamenhof. Li mortis trankvile kaj 
.apenaŭ rimarkate de la mondo. Gi ja devis 
tiam atenti pli „gravajn” okazaĵojn, ĝi ja tiam 
ne havis tempon por okupi sin pri amo kaj 
paco, sed estis nutrata de malamo kaj milito.

Jam forpasis jardeko depost la morto de 
D-ro Zamenhof. Sed hodiaŭ la mondo jam 
atentas lin kaj lian grandan verkon. Kaj tiu 
atento kreskos konstante de jaro al jaro, de 
jardeko al jardeko. Kaj kiam eble, esperinde, 
en malproksima estonteco, la homaro estos 
unuigita per sanktaj amo kaj paco, tiam la 
bildo de nia kara Majstro elstaros kiel lumanta 
orsigno, tiam lia gloro kreskos senfine, ĉar 
Ii estis tiu, kiu donis al la homaro rimedon, 
sur kiu povis konstruigi la amo kaj paco, — 
la lingvon internacian. Kaj iom da tiuj glor- 
radioj falos ankaŭ sur nin, la disciploj de la 
granda Majstro.

Rememoru ni pri nia sankta devo kaj agu 
ni sentime, fervore por baldaŭ atingi „la celon 
en gloro”.

Vivu la Majstro mortinta!
Vivu la lingvo internacia! S.

Kriŝnamurti pri la 
mondpaco.

Respondante proponon de Hearst, krei ligon de 
ĉiuj angle parolantaj popoloj, la hinda religia gvidanto 
Kriŝnamurti esprimis sian opinion pri la konsekvencoj 
de tia fakto. Jam per si mem estas grave por okci
dentanoj sciiĝi pri tio kion pensas la orientanoj pri la 
politika evoluo de Azio; sed speciale signife estas 
konatiĝi kun la vortoj de Kriŝnamurti, kiu bone konas 
Eŭropon kaj kiu en sia hinda patrujo estas unu el la 
spirite gvidantaj eminentuloj:

La ligo de la angle parolantaj popoloj, proponita 
de Hearst, signifus nur plian disigon. Gi sekvigus 
novajn komplikajojn. Nepre ĝi enhavas akre limig
itan disigon inter oriento, kaj okcidento. La kon
sekvencoj de tiel rigida limigo povus esti krizaj por la 
mondpaco. Jam nun ekzistas panaziaj movadoj. Kel
kaj el ili estas publike konataj; aliaj ekzistas, kvan
kam ili ankoraŭ ne estas konataj al la publiko. La 
proponita unuiĝo de la angle parolantaj popoloj nepre 
elvokos kunligiĝon de la azianoj. Gi certe naskos en 
ili fortan sentimenton kontraŭ la okcidento. Cio ĉi. 
kondukos fine al ia fatala kolizio. Certe, ĉiuj -tiaj 
movadoj estas ĉiam kreotaj por pure defendaj celoj. 
Tamen — iutage ili fariĝos atakaj federacioj.

. La masoj de Azio sentas de tago al tago pli kreski 
sian dormantan forton. Jam ilia sintenado fariĝas pli 
aktiva. Ili ne plu volas esti regataj de 1’ okcidento. 
En Ĥinujo, tiu ĉi kontraŭfremdula sentimento montr
iĝas precipe forte kaj fariĝas tie pure naciista ele
mento. La internaj bataloj restas tute en la malantaŭa 
scenejo. La popolo forgesas la disputon, kiun havis 
unu parto kun la alia. Cia malbonhumoro, ĉiuj

Du poemetoj
originale verkitaj de L. LĈ ve ii zo n.

Al llai pledoj.
Al ŝiaj piedoj, en ania deliro. 
Li falis dum nokta silent’.
Si staris, sen mov' rigardante al viro 
Petanta pri kora konsent’. '

Regadis silento de nokto malfrua. 
Kaj ĉio ripozis en doni'.

. En plena soleco mallaŭta, senbrua
Flugpendis" fatala fanton?.

- Respondo kaj peto ne estis aŭdataj; 
Regadis silento — kaj ĝin 
Nur skuis de I' vir*  kliniĝinta korbatoj. 
Kaj larma river' de I’ viriii’ . . .

Romanco.
Estas uiiH voj’ al la Eterno — 

Penskapablo; 4
Estas unu voj' al inonda lerno —

Stelp sablo;
Estas unu voj’ al superrego —

j Gloromanio;
Estas unu voj’ al feliĉego —

Ŝia amo.

La Avo1).
De Barbu Stefanescu/Delavrancea.*)

La akaciaj disŝprucas odorpluvon.
Sur la terbenko antaŭ la domo sidas la avo. Li 

pensadas. Pri kio li pensas? Pri nenib. Li kalkulas ia

‘) Ci-supra skizo estas el baldaŭ aperonta esperantlingva 
„Antologio Rumana”.

’) Barbu S t c f a n e s cii (1885—1918) . estas verkisto 
ĝenerale.konata en Rumanio sub pseŭdonimo „Delavràncea”. 
Li estis*inembro  de la Rumana Akademio kaj ankaŭ ministro. 
Verkinto de teatraĵoj, noveloj kaj rakontoj. 

sentimentoj de malamo sin turnas kontraŭ la ekster
landanoj. Sendube, tia direkto de 1’ spirito estas tute 
kontraŭa al la mentaleco de la hindo. Kaj tamen, 
kvankam pli milda en la formo: la sama sentimento 
montriĝas en Hindujo. Se do fakte oni formus ligon 
de la angle parolantaj popoloj kaj se, ĉe tio, oni eks
kludus Hindujon, tiu sentimento ricevus multe pli mal
amikan formon. La kreo de tia. angla ligo povus 
konduki al tio, ke Hindujo jam fidus sin mem. En 
certa senco mi cetere esperas, ke tio okazos. Kaj 
Hindujo forlasus, pro la granda intereso por sia nacia 
ekzistado, siajn sensignifajn internajn malpacojn.

Se la propono de Hearst estus efektivigata, tio 
verŝajne signifus la kreon de figo de la aziaj popoloj, 
inkluzive Ruslando, Japanujo, Ĥinujo kaj Turkujo, kaj 
Hindujo, kiu ankoraŭ havas siajn antikvajn tradiciojn, 
siajn morojn, per kiuj ĝis nun ĝiaj sennombraj milionoj 
da loĝantoj estas subigituloj, kies sopiro je nacia liber
eco tamen konstante kreskas. Al tiu ĉi ligo same 
apartenus: Mezopotamio, Afganujo, Arabio kun Pale
stino, Sirio kaj verŝajne ankaŭ Abesinujo kaj la nordo 
de Afriko. Konflikto de tutmonda signifo elkreskus 
el tio.

Ciuj ĉi aziaj popoloj estas elrabitaj kaj ekspluatitaj 
de 1’ okcidento, lli, kompreneble, ankaŭ farus „pure 
defendan” ligon. Per tio ekestus la areno por la plej 
terura, plej abomena militego, kiun la mondo iam 
vidis.

Kaj per tio ekestus ankaŭ la disigo de 1’ koloroj 
— sur unu flanko la blankaj rasoj, sur alia flanko la 
bruna, flava, ruĝa, nigra rasoj. Sur la unu flanko 
Azio, tiu senfina kontinento kun siaj milionoj da 
homesta joj; en ĉiuj la same arda sopiro, la sama 
ambicio, la samaj idealoj, la samaj bezonoj. Kaj 
kontraŭ ili starus sur la alia flanko la milionoj de la 
kontinentoj Eŭropo kaj Ameriko.

Kaj eĉ se la konsekvencoj de la propono de Hearst 
ne estus tiel danĝeraj en materia rilato, ĉu ili ne estus 
danĝeraj sur morala kampo?

Ligo de ĉiuj angle parolantaj popoloj certe pli
grandigus la riĉecon kaj la materian prosperon de tiuj 
ĉi popoloj. La bonfarton de la mondo ĝi ne akcelus. 
Car en la novan civilizacion ĝi ne inkludus la saĝecon, 
la kulturon, la belecon de 1’ oriento kaj de ĉiuj popoloj 
kun neangla patra lingvo. Tia ligo povus esti signifa 
per sia organiza kapableco, per sia arto regadi kaj per 
siaj leĝoj. Car^certe la popoloj, kiuj apartenus al ĝi, 
produktis admirindan literaturon kaj belajn verkojn de 
1’ arto. Sed neniam el ilia sino naskiĝis religio aŭ 
granda spirita instruanto.

La spirita riĉeco de I’ inon^lo devenas el la oriento, 
la materia riĉeco apartenas al la okcidento. Nur la 
unuiĝo de ambaŭ certigas-la feliĉon de I’ mondo.
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Danzig
atendas vin por la 19-a Universala Kongreso 
de Esperanto. Cu vi ankoraŭ ne aliĝis? Faru 

ĝin tuj! Ju pli frue, des pli bone!
Adreso:

19-a Universala Kongreso de Esperanto, 
Danzig. Messehaus B, II.
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falantajn florojn, rigardas en la fundon de 1’ ĝardeno 
kaj denove kalkulas la florf lokojn disŝutitajn de varm
ete bonodora bloveto.

Lia blanka kaj krispa buklaro ŝajnas hela floraro: 
la brovoj, lipharoj kaj barbo . . . ĉiuj neĝkovritaj de 
multaj jaroj pezaj. Nur la okulparo de 1’ avo restis kiel 
iam: milda kaj karesa.

'Kiu brufermis la pordon?
Mi kredis, ke la vento . . Ho trafu vin la feliĉo, 

kokidoj de 1’ avĉjo! diris la maljunulo. a
Knabeto kaj knabineto, ruĝaj kaj plenvangaj, kisas 

la manojn del „avo-paĉjo”.
— Paĉjo, demandas la knabino, kial flugas la birdoj?
— Car ili havas flugilojn, respondas al ŝi la mal

junulo, kun sorbrigardo.
— Nu, ĉu la anasoj ne havas flugilojn? . . . kial ili 

ne flugas?
— ili ja flugas, respondas la knabo, sed malsupre.
— La maljunulo ĉirkaŭprenas per unu mano la 

knabinon kaj per la alia la knabon.
— Ho, bravuloj de 1’ avĉjo, li flustris, ridetis sub 

la lipharoj kaj rigardis ilin kun tiom da amo, ke liaj 
okuloj estis nur lumo kaj beno.

— Aveto, sed kien iras la gruoj, kiam’ili forflugas?- 
— En Gruolandon.

‘— En Gruolandon?
— Jes. '
— Sed la hirundoj,— kien ili iras. kiam ili forflugas?
— En Hirundolandon.
— En Hirundolandon?
— Jes.
—.Aveto, mi volus, ke ankaŭ al mi kresku flugiloj 

<aj mi flugu supren, supren, tute supren, ĝis la ĉielalto, 
liris la knabo karesante lian barbon.

— Se al vi kreskos flugiloj, diras la knabino, kaptu 
.ii mi emberizon kaj kardelon!

Jes ... lii ... lii . . .’do'kian . . . kaj al mi? 

lnternacia Presa 
kai Eldona Societo.

Nian unuan alvokon al partopreno en Internacia 
Presa kaj Eldona Societo, sur la bazo de nia jam 
ekzistanta presejo-eldonejo, respondis ĝis nun 28 sam
ideanoj el jeŭaj landoj: Anglujo, Aŭstrio, Buigarujo, 
Ĉeĥoslovakio, Francujo, Germanujo, Latvio, Polujo, 
Portugâlujo, Skotlando, Sovet-Ruslando, Svedujo, 
Turkujo kaj Usono. La kapitalo, per kiu ili nedevige 
promesis partopreni en la Societo, sumiĝas entute je 
7600 Rmk.

Do, ni atingis tre belan sukceson koncerne la inter
naciecon de la estonta societanaro; sed la sumo de 
7600 Rmk. estas, kvankam konsiderinda, tamen ne tre 
alta kompare kun la jam ekzistanta bazo. La kapitalo, 
reprezentata per nia entrepreno, sumiĝas, post de
preno de Ia debetoj, je ĉ. 40 000 Rmk. kaj konsistas en 
fundo, domo, maŝinoj, mebloj, libroj, papero k. c. La 
presejo konsistas nun el du grandaj kaj du malgrandaj 
presmaŝinoj, moderna pres-aŭtomato, tute nova lino
tipo (kompostmaŝino), stereotipio, tranĉmaŝino, bro- 
ŝurmaŝino kaj la ceteraj necesaj instalaĵoj.

Ni do firme kredas, ke la fido de la samideanoj je 
nia entrepreno estas tiel forta, ke nun — kiam ni 
definitive alpaŝas la plivastigon de nia entrepreno — 
alvenos ankoraŭ multaj novaj aliĝoj, tiel" ke ni atingos 
sumon de minimume 10 000 Rmk. La enpagita kapitalo 
estos rentumata per 5 %, kaj, krom tio, la societanoj 
laŭprocente partoprenos en la pura profito de la entre
preno, konforme al la bilanco.

La Societo komencos sian unuan negocan jaron je 
la 15-a de majo nunjara. Gi jam estas laŭleĝe registrita 
en la Komerca Registro.

Do, samideanoj, kiuj ankoraŭ deziras partopreni en 
la Internacia Presa kaj Eldona Societo, bonvolu tuj 
kompletigi la aliĝilon aldonitan al la hodiaŭa numero 
de Verda Stelo kaj peti la kopion de Bilanco kaj du 
ekzemplerojn de Kontrakto por eventuala subskribo.

Samideanoj, helpu al ni pligrandigi kaj pligravigi 
nian entreprenon, je via propra intereso (5 % rentumo 
kaj partopreno en la profito) kaj je tili de la Esperanto
movado! Ju pli multe da kapitalo vi alportos, des pli 
multajn kaj valorajn verkojn ni povos eldoni, des pli 
bone ni povos aranĝi niajn gazetojn Heroldo kaj Verda 
Stelo!

Do, agu!
Eldonejo de Verda Stelo kaj Heroldo.

Opinio! pri Esperanto.
Prof. Kronenberg, la gvidanto , de „Esperanto- 

Press'” en' Varsovio, turnis sin al kelkaj eminentuloj 
polaj por ricevi aŭtografojn pri Esperanto. Jen la 
opinio de fama pola poeto Kazimiro Tetmajer, kelkaj 
el kies versaĵoj estas tradukitaj Esperanten:

„Esperanto gajnas por si ĉiam pli grandajn rond
ojn de 1’ mondo. Tio ĉi estas plej bona pruvo de ĝia 
valoro en vivo internacia. Pere de Esperanto vokas 
la progreso de 1’ homaro: Ni kunigu la inanojn por 
komuna laboro kaj por la paco!”

El aliaj opinioj ni citas tiun de s-ro Paŭlo Szczurek 
(legu: ŝĉurek), prez. de 1’ Asocio de Polaj Poŝtistoj:

„Kaŭzo de konfliktoj inter nacioj kaj ŝtatoj estas 
manko de interkompreniĝo. Ni lernu do komunan ling
von Esperanto, ke ni povu plenumi ĉefan kondiĉon 
por konstrui novan socion kaj novan ŝtaton. Neniu 
forto horna povas neniigi vekiĝintan konscion, Le 
patrujo de homo estas la terglobo kaj ne la gepatra 
vilaĝo, urbo, distrikto, lando kaj ŝtato.’,’

La knabino malgajiĝas. La maljunulo konsolas ŝin 
kaj diras al la knabo:

— Bone, kaptu ankaŭ por vi, kaptu ankaŭ por ŝi! 
Al vi du. al ŝi du, kaj al mi unu!

.— Cu ankaŭ vi deziras, aveto? demandas la knabo 
fiere.

, — Kial do ne? ... al mi citrinelon!
Kiom feliĉaj estas ili! La knabo sursidis unu genuon, 

kaj la knabino la alian. La avo balancas ilin. La 
infanoj aplaŭdas. La avo kantas al ili:

„He kozako, kozaketo, kion serĉas vi en kelo?”
Malgrasa virino envenis tra la pordo kun du 

grandaj siteloj.
— I . . . paĉjo, ankaŭ vi . . . dorlotas, ilin ... ili 

suriros vian-kapon!
La avo levas sian manon, kunmetas la fingrojn kiel 

pastro benanta kaj diras longece:
— Lasu la infanojn veni al mi!
— Bone, paĉjo, bone ... vi ja scias . . . ho. lti 

fajro trafu la infanaĉojn!
La virino eniris la domon.
— Bentrafu ilin la feliĉo kaj sano, flustris la avĉjo, 

kvazaŭ riproĉante iun, kaj li kisis sur la kapsupro 
kaj la unu, kaj la alian.

Kaj rekomenciĝis la rido, ludo kaj kanto. Kaj 
laciĝis la avo kaj ĉesis ludi: la infanoj komencis 
karesadi lin. Vortop post vorto, la infanoj okupis la 
vangojn de 1’ avo.

— Cl tiu parto estas la mia.
— Kaj ĉi tiu parto la mia.

'•— Tiuj ĉi lipharoj estas miaj.
— Kaj tiuj ĉi la miaj.
,Ce la barbo ili konfuziĝis; la avo pacigas ilin 

dirante: — Po duono!
Kaj la infanoj disfendis-ĝin iom tro rapide, ĉar la - 

maljunulo kuntiris la okulojn.
— Duonon al mi! .
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La aspetto de la venonta milito.
(WJL) En „Daily News” Prof. P. J. Noel Baker, 

kompetentulo sur kampo de internaciaj problemoj, pu
blikigis pri tiu Ĉi temo ampleksan artikolon, kiun ni re
donas ekstrakte. La artikolon de Prof. Baker antaŭ
iras du sentencoj; la unua devenas de Sir Hugh Tren- 
chard, la komandanto de la anglaj aerfortoj: „Mi estas 
konvinkita, ke la aerforto estas.nediskuteble pli dan
ĝera armilo ol iu ajn alia.” Krome estas cititaj la 
sekvantaj vortoj de generalo P. R. C. Groves, kiu en 
la jaro 1918 komandis la aeroperaciojn je ĉiuj britaj 
frontoj: „Ekzistas apenaŭ dubo, ke en la unua fazo de 
la plej proksima milito la militantaj potencoj grandstile 
ekaplikos atakojn per gasbomboj. Tiuspecaj atakoj 
kontraŭ grandaj urboj kiel Londono aŭ Parizo povos 

'kaŭzi la pereon de milionoj da homoj dum kelkaj 
horoj . . . Ciuj ekspertoj pri gaso interkonsentas, ke 
estos neeble trovi rimedojn por protekti la civilan 
loĝantaron kontraŭ tiuspeca atako.”

En la lastaj jaroj oni aŭdis multe da tiaj avertoj de 
ŝtatuloj kaj militistoj, lli diris al ni, ke nova milito 
estus samsignifa kun milito kontraŭ la civilizacio mem. 
Kial oni ne aŭskultis ilin? Kial la viro sur la strato 
parolas pri la plej proksima milito, kvazaŭ ĉi tiu estus 
tutsama kiel iu ajn alia milito, kiun ni spertis?

Estas vere unu el la misteroj de la mo
derna politiko, ke tiuj avertoj forsonis 
neatentite. Eble la kaŭzo estas trovebla en 
tio, ke kutime ili estas volvitaj en teknikajn 
frazojn de 1’ generalstabo. Oni diris al ni, 
ke la proksima milito estos „milito ne de 
la linioj, sed de la zonoj”, ke la „decidigan 
strategian signifon havos la bombardado 
el la aero.” 'Piaj frazoj havas 'teruran pezon’ 
por tiuj, kiuj pensas per militistaj esprimoj, 
sed ili signifas malmulte por la ordinara 
homo.

En la lasta milito, la germanaj elaeraj 
atakoj kontraŭ Londono kaŭzis konsider
indajn perdojn, kvankam la plej granda 
germana atako el la aero estis farata de ne 
pli ol 36 aviadiloj, dum nunmomente ek
zistas potenco sur la eŭropa kontinento 
(eble eĉ pli ol unu potenco), kiu povus 
mobilizi dum la daŭro de 24 horoj almenaŭ 
mil aviadilojn.

Ciu unuopa aeroplano, kiu estos uzata 
en la proksima milito, estos — en ĉia tek
nika rilato — multe pli perfekta, ĝi portos 
multe pli grandan kvanton da bomboj, kaj 
ĝia aga radio estos multe pli granda ol la 
efikebleeo de la. aviadilo de 1918.

Baker atentigas, ke la bruligaj bomboj 
uzotaj kaŭzus fajron neestingeblan pro la 
speciala kvalito de la uzotaj kemiaĵoj. La 
t. n. „Berlinaj bomboj”, kiuj estis preparitaj "por 1919, 
estis tiel efikontaj, ke — surtrafante la celon — ili 
mortigus ĉiun trovigantan en radio-de ĉ. 800 jardoj 
for: de la trafita loko.

La aerfortoj estas grandmezure ekzercitaj por 
ampleksa/ gasatakoj.' Se ne estos farata efika inter
konsento pri malarmado, ŝajnas absolute certe, ke ĉiu 
granda urbo — en la proksima milito — estos el
metata al bombardado per gaso.

Estiis malfacile imageble (diras Baker), kion vere 
signifas en la praktiko la uzado de tiaj armiloj kontraŭ 
urbo kiel Londono aŭ Parizo. La plej multaj Lon
donanoj vidis la konfuzon kaj homamasiĝOn, kiuj

— Kaj duonon al rni!
Post frata interdivido komenciĝis la laŭdo. 
La knabo: — Mia liphararo estas pli longa.
La knabino: — Male, la mia pli longas.
Kaj la knabo ektiris unu parton de la liphararo, 

kaj la knabino la alian, por ke lia — ne, la ŝia — estu 
pli longa. La avo eklarmis, sed interpacigis ilin, 
dirante:

— Ambaŭ estas egalaj.
— Ankaŭ mia, ankaŭ 'ŝia.
— Ankaŭ mia, ankaŭ lia.
Ce la vangoj la batalo pli ardigis.
— Mia parto estas pli bela.
— Male, la mia, ĉar ĝi pli blankas!
La avo ridetis.
— Male, la mia, ĉar ĝi pli varmas!
— Male, la mia, ĉar ĝi estas pli dolĉa!
— Male, la mia, ĉar ĝi ne estas.kie! la via!

Male. mia, pro tio, ke ĝi havas pli verdan okulon!
— Male. mia, pro tio. ke ĝi havas eĉ pli verdan 

okulon!
La avo apenaŭ povis sin reteni de la rido.. *
— Ne, la mia!
— Ne,- la mia!
Kaj la knabo, furioziĝinte, vangofrapis la parton 

de la knabino.
La knabino ekkrias, desaltas de la genuo de la 

maljunulo, surrapidas kaj vangfrapas la parton de la 
knabo.

La knabo, kun okuloj larmoplenaj, kisas sian parton 
kaj la knabino, ĝemsopire, la sian.

llia patrino elvenis tra la pordo kaj demandas 
severvoĉe:

— Kio tio ĉi? Senripozemaj vermoj!
La vangoj de 1’ avo estis varme ruĝaj. Kaj milde 

ridetante, li respondis al,sia filino:
---- „Lasu la infanojn veni al mi” . . .

El la rumana originalo tradukis: 
Tiberio M o r a r i u. 

ekestas, kiam linio de la subnivela fervojo estas 
interrompata dum la ĉefaj trafikaj horoj. Tiu ĉi imago 
helpu ilin imagifkio okazus en Londono, se ĉia trafikilo 
malfunkcius, se la tuta urbo meze en la nokto estus 
dronigita en absolutan mallumon, se ĉiu strato estus 
plenigita per miloj kaj miloj da viroj, virinoj kaj in
fanoj, panike terurigitaj, kaj se — ĉe tiaj cirkonstancoj 
— la plej infera bombardado imagebla senkompate 
falus sur ilin.

Estas apenaŭ dubeble, ke dum kelkaj horoj la 
kombino de grandaj brulegoj, eksplodegemaj bomboj 
'kaj venenaj gasoj ŝanĝus la plej grandan ĉefurbon de 
la mondo je amasaĵo da ruinoj, en kiu ĉia vivo estus 
mortigita aŭ malaperinta.

. . . Kiu ankoraŭ dubas pri tio, ke la okcidentaj 
■ popoloj vivas sur vulkano, dum la vetarmado ne 
estas haltigita per internaciaj kontraktoj, tiu farus 
bone, se li legus la libron de konata jurnalisto, Mr. 
Britten Hustin: „La dio de 1' milito reviviĝas”, kiu en 
la 4-a ĉapitro enhavas ankaŭ la priskribon de elaera 
atako kontraŭ okcidenta ĉefurbo.

Prof. Baker fermas sian artikolon per la rimarkigo, 
ke estus frenezo.ne elparoli la veron pri la katastrofo 
kiu okazus, se oni lasus ankoraŭ unu fojon eksplodi 
militon. „Se la popoloj estus sciintaj en 1914, kia 
estus la lasta milito, kiu kredas ke ili estus permesintaj, 

Esperanto dum maskobalo.
En multaj lokoj propagandemaj samideanoj kutimas uzi ia maskobalojn, por 
atentigi per sia kostumo pri nia lingvo, ĉi-supra bildo montras grupon da 
nederlandaj gesamideanoj dum maskobalojn Nago (februaro 1927). Ciu portas 
sur la ĉdpo la nomon kaj ĉirkaŭ la brakoj rubandojn kun la koloroj de alia 

lando. Sur la dorso ĉiu havas verdan flagon kun la vorto „Esperanto".

ke ĝi estiĝu? Estas vivnecese, ke ili ne falete iru, pro 
nescio, en. alian grandan internacian krizon, kiu kon- 
traŭmetos ilin al katastrofo, laŭ ĉia lioma antaŭvideble 
estingonta la socion, en kiu ili vivas.

El Scienco kai Tekniko.
Prahistoriaj esploroj en Centra Azio.

Grandan sciencan laboron faris D-ro R. E. An
drews, kies ekspedicio dum kvin jaroj esploris la 
dezerton Gobi kaj Mongolion. Li estas tiu sciencisto, 
kiu siatempe ekscitis la tutan sciencan mondon per la 
sciigo, ke li trovis en Azio dekduon da ŝtoniĝinta)

Paskaj legendoj.
La nombro de paskaj legendoj estas tre granda, 

kaj preskaŭ ĉiuj montras la pian, simplan kaj tamen 
noblan senton de niaj prauloj. Tre ĉarmaj estas la 
‘agendoj pri plantoj kaj birdoj.

La plorsaliko, ekzemple, estis laŭ la legendo rekta 
arbo kun rektaj branĉoj. Sed ili kliniĝis teren, ĉar de 
ĝi estis prenitaj la faskoj por vergi Jesuon Kriston. La 
tremolo tamen restis fiera, kiam la Savinto ekiris al 
Golgoto kaj preterpasis ĝin. Nun, pro puno, la arbo 
devas ektremi ĉe ĉiu, eĉ plej mallaŭta piedpaŝo. La 
pasifloro laŭ la legendo unue ekfloris sub la kruco, kaj 
ĝia sange ruĝa kaliko memorigas pri la sango de 
Kristo.

La malgranda rubikolo volis tiri la dornojn-el la 
kapo efe la Difilo, sed ĝi ne sukcesis. Tamen la ruĝa 
makulo sub ĝia gorĝeto estas eterna signo de ĝia 
unitaro. La krucbekulo havas sian krucforman bekon 
de tio, ke li provis, eltiri la najlojn, per kiuj Kristo estis 
fiksjta sur la kruco. Ankaŭ ĝi ne sukcesis; sed ĝia. 
beko fleksiĝis kaj ricevis per tio sian nunan formon.

Ekzistas ankoraŭ multe da similaj legendaj, sed la 
supre nomitaj sufiĉa Dor hodiaŭ.

La tri rozoj. *
De N. Rajn o v.

Nesugor, la nevenkebla sinjoro, kies gloron pri
kantas ĉiuj kantistoj de Elefantis ĝis Kartago, enĉizis 
sur sia ŝildo tri rozojn grandajn: blankan, ruĝan kaj 
nigran/ Li enĉiziŝ la blankan rozon el perlamoto, la 
ruĝan el rubeno kaj la nigran el malhela agato.

Li havis kutimon diri: „Jen figuro de tri feliĉoj — 
la blanka floro memorigas al mi la animon de 

junulino, kies kantoj ekkondukis min al venko kaj en 
kies okuloj mi trovis rekompencon por ĉiuj malfeliĉoj 
de mia vojo;

la ruĝa floro memorigas al mi la analion de virino, 
kies rideto perfidis min al miaj malamikoj kaj en kies 
okuloj apenaŭ rni vidis la katenojn de sanga perfido; 

ovoj de la prahistoria dinosaŭro; kies aĝon li taksis 
je dek milionoj da jaroj.

D-ro Andrews sendis ne malpli ol 10 000 diversajn 
bestospecojn, 12 000 reptilojn kaj 10 000 fiŝospecojn al 
la amerika Naturhistoria Muzeo. Krom tio estas 
ekspeditaj miloj da fosilaj restajoj de jam delonge 
pereintaj bestoj.

La esploristo rakontis pri la malfacilaĵoj, kiujn 
devis venki lia ekspedicio. La dezerto Gobi, kiu havas 
dimension de dekmil mejloj, devis esti trapasata helpe 
de mankhava rusa karto. Iufoje la tuta ekspedicio 
venis en grandan danĝeron perei, ĉar ĝi estis atakata 
de armita ĥina bando kaj povis sin savi nur kvazaŭ 
per miraklo.

La esploristo nepre opinias, ke en Centra Azio 
estas serĉota la origino de la animala vivo sur la 
tero. Laŭ la faritaj trovaĵoj ne plu povas esti dubo, 
ke jam antaŭ dek milionoj da jaroj Centra Azio povis 
montri riĉan bestaran vivon kaj ke ankaŭ la speco 
„liomo” etendiĝis de ĉi tie super la tutan teron. Ja 
ne estas trovitaj homaj ostoj, ĉar tiuj ja, kiel instruas 
Ia sperto, transdaŭras la jarmilojn nur en maloftegaj 
kazoj; sed estas faritaj trovaĵoj en formo de ŝtonaj 
instrumentoj, kiuj atestas, ke en la dezerto Gobi loĝis 
homoj jam antaŭ minimume ,50 000 jaroj. Oni eĉ povis 
ekkoni fajrejojn, kiuj estas uzitaj de la prahomoj.

Plue estas interese, ke la sciencistoj 
sukcesis, helpe de riĉaj fosilaj trovaĵoj kon
stati la klimaton, kiu regis en Centra Azio 
dum tiuj pratempoj.

Laŭ „Neues Wiener Journal” 
de H. Fahnl, Wien.

Mekanikaj terboriloj.
La amerikanoj uzas siajn traktorojn 

ĉiamaniere. Antaŭ nelonge oni transformis 
traktoron je mekanika terborilo, kiu en 
mallonga tempo boras truon de 65-eenti- 
metra diametro kaj dumetra profundeco. 
Tiu ĉi borilo faris valoran servon precipe 
ĉe la borado de truoj por la telegrafaj 
stangoj. La traktoro veturas ĉe tiu laboro 
de unu al alia truo per rapideco de 7 km 
pohore, tiel ke en unu tago oni povas bori 
la truojn sur sufiĉe longa distanco.

Novaj trovejoj de platino.
Ni staras antaŭ renverso de 1’ platin- 

mcrkato, pro la riĉaj trovoj de la mineja 
asesoro D-ro Merensky, kiu trovis en 
Transvalo (Suda Afriko) ĝis 30 gramoj da 
platino po tuno, en kristaligaj rokoj de la 
Norita kaj Periodita formacioj. Tio estas 
tre interesa, ĉar ĝi pruvas, ke platino havas 
sian veran kuŝejon sur origina primara 
formacio profunde en la interno de I’ tero. 
Liui tio .oni trovos ankoraŭ grandegajn 

kvantojn du platino, se oni penetros sufiĉe profunden 
en la teron. Sed ankaŭ la novaj trovoj tre verŝajne 
jam sufiĉos, por multe malaltigi la prezon de 1’ platino.

Mezurado de distanco per radio- kaj son-ondoj.
La .usona departemento de Aviado instalis ĉe la 

bordoj novan metodon por la mezurado de distancoj. 
La lumturoj havas sendstacio!! kaj sendas po du 
minutoj radiajn kaj sonajn signalojn. Tiel oni povas, 
per’ ŝtophorloĝo, kies gradtabelo estas legebla laŭ- 
mejle, precize konstati la distancon inter la bordo kaj 
la aviadilo. En la aviadilo, ekzemple, la radio-signalo 
estas akceptata per la ricev-aparato, kaj iom poste 
ankaŭ la son-signalo.

la nigra floro memorigas al tni la animon de 
infano, kies ploro eĉ nun disŝiras mian animon, ĉar 
tni devis disŝiri per tranĉilo la bruston de lia patrino.

Figuron de tri feliĉoj mi montris al vi, sed ili estas 
unu.” El bulgara lingvo tradukis

G eo fi a rS e v.

La Granda Ursino
Legendo de L. 'I' o I s t o j.

Antaŭ tre longe sur la teno okazis granda sekeco: , 
sekiĝis ĉiuj riveroj, riveretoj, putoj, kaj vclkiĝis arbaj, 
arbetaĵoj kaj herboj, kaj estis mortantaj pro soifo 
homoj kaj bestoj.

Unufoje, nokte, knabino iris el sia donio kun ĉerpilo i 
por serĉi akvon por la patrino malsana. La knabino F 
nenie trovis akvon, kaj p.ro laceco Si kuŝiĝis en r 
kampo sur herbon kaj ekdormis. Kiam ŝi vekiĝis kaj | 1 prenis per la mano la ĉerpilon, ĝi estis plena je pura. . 
freŝa akvq.

La knabino ekĝojis kaj intencis ĝin trinki; sed 
poste ŝi pripensis, ke ĝi ne sufiĉos por la patrino, kai 
ekkuris kun la ĉerpilrt hejtnen. Si tiel rapidis, l.e 'i 
ne rimarkis sub la piedoj hundeton, ŝi faletis je ĝi Tqĵ 
faligis-la ĉerpilon. Lu hundeto kortuŝe krietis. La 
knabino ekmemoris pri la ĉerpilo.

Si supozis, ke ŝi perdis la akvon. — Sed ne. la 
ĉerpilo staris kaj la tuta akvo estis en ĝi. La knabino 
verŝis iom de la akvo en la manplaton, kaj la hund
eto ĉion fortrinkis kaj pligajiĝis. Kiam la knabino ree 
prenis la Ĉerpilon, ĝi fariĝis arĝenta anstataŭ ligna.

La knabino alportis la ĉerpilon hejman kai donis
I ĝin al la partino. La patrino diris:

— Trinku vi mem, mi mortas baldaŭ! kaj ŝi redonis 
la ĉerpilon- al la knabino.

Kaj dum tiu minuto la ĉerpilo fariĝis ora anstataŭ 
arĝenta. 'Tiam la knabino jani ne povis sin deteni kai 
jam intencis meti la ĉerpilon al la lipoj, kiam tra pordo 
subite venis migranto kaj pfctis trinki. La knabino 
englutis‘salivon kaj alportis al la migranto la ĉerpilon.
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Kainanoj.
La kajvanoj nomas sin „ludingat”, kio signifas: 

antikvaj ostoj, aŭ iafoje „vensoj”.
liia patrujo estas morta, Stona tero, glatigita per 

glacioj de la glacia epoko, kaj solida argilhava grundo. 
Ĝi kuŝas en la mezdensejo de la praarbaroj, marĉoj 
kaj lagoj en là gubernioj de Olonec kaj Cerepovec, je 
250—300 km. de Leningrad.

Kiam komenciĝis la granda translokiĝo de la slavoj 
al tiu norda parto de Eŭropo, la vojaĝintaj per riveraj 
vojoj pioniroj de la slavoj apudnovgorodaj, tiel nomataj 
„uŝkujniki”, forpelis la finnan genton Ves al la pra
arbaraj densejoj, kaj de tiu tempo la kajvanoj, poste
uloj de la gento Ves, loĝas izolite de la tuta mondo.

Entute ili nombras ne pli ol dudek milojn da loĝ
antoj.

La kajvanoj estas elmortanta gento de blondaj 
gigantuloj.

llia termastrumado estas ĉefe bazita sur la fekundigo 
de la grundo per bruligitaj arboj, kion ili nomaj 
„semado sur la arbobranĉoj”. Post la revolucio ili 
fariĝis posedantoj de siaj arbaroj, sed kiam komenc
iĝis la plana ekspluatado de la arbaroj flanke de la 
ŝtato, ilia primitiva vivmaniero estis multokaze tre 
malhelpita.

Pro la malbona grundo la kajvanoj plejparte estas 
gento de ĉasistoj. Felbestoj abundas en ilia lando, kaj 
same estas abundaj kvantoj da fiŝoj en la lagoj.

Ekzistas ankoraŭ unu gajna laboro — preparo de 
la konstrua ligno. Jam de frua aŭtuno kajvanoj foriras 
el la vilaĝoj profunden en la arbarojn por tiu laboro.

La arbaroj estas netraireblaj kaj senvojaj. Oni ne 
povas eĉ traveturi per veturilo de unu vilaĝo al alia. 
Anstataŭ la vojoj estas nur piedvojetoj, kiuj ofte perd
iĝas inter la arbustoj. Tial ne estas mire ke en komu
numo, havanta 1500—2000 ĉevalojn, oni havas nur du 
tri veturilojn por specialaj „ekspedicioj” al la bazaraj 
lokoj.

Pli ofte oni veturas ĉi tie rajde, aŭ en speciala 
„kaleŝo”, kiu konsistas el du stangoj, kunligitaj supre’ 
ĉe la loko, kie sidas la veturanto kaj kies du aliaj 
finiĝoj libere treniĝas sur la tero.

Kajvanoj loĝas en vilaĝoj, senorde dismetitaj tra 
la arbaroj. Iliaj domoj estas fumigitaj kaj malhel
koloraj, pro tio ke unu monumentosimila forno, kiu 
ne havas la fumkondukilo!), okupas tre grandan spacon 
de la loĝebla loko. Meze de tiu ĉi forno, en ĝia interno, 
Ia kajvanoj faras por si ĉiusemajne varman banon. 
La fumo eliras tra aperturo en la plafono, tiel nomata 
„hajlo’

Alumetoj ne estas konataj. Oni ricevas la fajron per 
siliko kaj ŝtala hakileto. -

La kajvanoj kredas, ke kune kun ili loĝas ŝur la 
tero dekoj da bonaj kaj malbonaj spiritoj, kun kiuj on: 
devas konservi la bonrilatojn, pere de la ,-,tedaj-ms” 
aŭ sorĉistoj.

Antaŭ ĉio, en la hejmo de kajvano nepre kunloĝas 
„kudin-iĵand”, la hejmospirito aŭ „mastro”, kiu havas 
por si ĉiam varman angulon post la forno.

Oni -tre adoras la „kudin-ijand-ojn”. Kiam iu. 
kajvano transloĝiĝas al nova donio, li nepre petas sian 
„kudin-iĵand-on”: „Venu, kudin-iĵand, loĝi-kun ni en 
la nova hejmo!” Poste li prenas el la forno Cindron 
kaj ardantan karbon en poton kaj tre singarde portas, 
la kredatan kudin-iĵand-on al la nova hejmo. Ce la 
eniro en la novan domon li devas transpaŝi la sojlon 
kaj ĵeti internen kokviron kaj post Ia fornon unu 
rondan sekalan panon. Se-la kokviro ekkrios, tio 
signifas ke la „kudïn-ifan'd” ankaŭ venis,

Kaj subite sur la ĉerpilo aperis sep grandegaj brili
antoj. kaj el ĝi ekfluis granda strio da pura freŝa akvo.

Kaj la sep .briliantoj komencis ĉiam pli kaj pli 
supreniĝi, kaj ili supreniĝis «ur la ĉielon kaj fariĝis la 
Granda Ursino.

El rusa lingvo trad. 1. S i r j a e v.

La salto trans Schreckenstein.
' Malnova legendo rakontita de Josi R i t s-c h e 1.

En la bela romantika valo de rivero Elbo proksime 
de la urbo Aussig leviĝas la obstina kruta „Schrecken- 
stein” (pr. ŝreknŝtajn). Tiun ĉi ŝtongiganton kronas la 
ruinoj de malnova kastelo.

Antaŭ multaj jaroj loĝis tie raba kavaliro. Li 
. suprize atakis la preterveturantajn komercistojn kaj 

. elrabis ilin. Vidante iliajn.ŝipojn sur Elbo, li rapide 
. -streĉiĝis katenon trans la riveron kaj devigis la ŝip- 
» istojn malŝarĝi la komercaĵojn aŭ pagi altan imposton, 
j Nur paginte la liberigan sumon ili povis pluveturi. 

Tiuj ĉi metodoj de la kavaliro kolerigis la homojn, kaj 
' ili decidis puni la malbonulon.
■ Iutage ili ŝteliris al la kastelo por venĝi sin. Ili 
' sukcesis penetri en la kastelon kaj surprizi la garni- 
I zonon; sed-la ĉefrabiston mem ili ne kaptis. Vidante, 

• ke li sola ne povos venki la malamikojn kaj ke ĉiuj 
s elirejoj estas baritaj, li rapide sin svingis sur sian 
I ĉevalon, puŝis la spronojn en ĝiajn flankojn kaj mort- 

•3 kuraĝe saltegis malsupren de la kruta rokego.. Sen- 
’ difekte Ii atingis la bordon de la rivero kaj forkuris 

de siaj persekutantoj.
Ce tiu ĉi danĝera saltego- la hufoj de 1’ ĉevalo 

fosis en la rokobiokojn tiel profundajn signojn, ke 
ankoraŭ nun ili estas videblaj.

La severa provo.
Originale verkita de C. R. S c a 1 è s.

En la krepusko li sidas tie, pensante, cerbumante. 
Jam evidentiĝis intensa silento, kaj ŝajnas al li, ke 
ĉio ekstere estas senviva.

En ia banejo loĝas alia „mastro” — kjulvet-iĵand”. 
Tiun mastron oni ankaŭ devas respekti kaj, antaŭ ol 
akcepti la banon, oni devas peti de li permeson. Sen 
tio la kjulvet-iĵand povus, ĵeti la nert^pektulon en la 
plej varmegan lokon kaj brogi lian korpon.

Ce la garbejo de la kajvanoj mastras „righe-iĵand”. 
Lia afero estas zorgado pri la bona rikoltdraŝo kaj 
bonstato de la furaĝoj. Por ke la draŝado donu bonan 
rezulton, la kajvanoj antaŭ la draŝado metas Ia unuan 
garbon sur la fenestreton de la draŝejo. „Tuj post kiam 
oni ĝin tien metas” — * rakontas la maljunuloj — 
„kvazaŭ vento ĝin ŝiras- el la fenestro kaj aŭdeblaj 
fariĝas ies kuraj paŝoj . . .” Cetere la pii kuraĝaj, 
diras, ke la samvilaĝanoj, el ne tro riĉaj, speciale ĉasas 
tiujn garbojn el la fenestroj de la draŝejoj.

En la arbaro loĝas tiel nomataj „metc-fiinne” aŭ 
arbarspiritoj. Tiu ĉi „mastro” ĉiam malhelpas la 
homojn. Do, por havi sukceson ĉe la ĉasado, oni 
devas nepre fari por li oferon — enirante Ia arbaron 
oni devas ĵeti kelkajn avenajn grenerojn, iom da 
arĝento aŭ lamegajn plumojn.

„Metc-ĥinne” ne povas vivi sen laboro kaj se li 
ne laboras, li. tiam nepre preparas por la homoj ian 
malican surprizon. Lin estras, same kiel aliajn spi
ritojn, nur „tedaj-ms”, tio estas sorĉisto.

En la lagoj mastras „vebe-fiinne” — la akvospirijo.
La akvospiritoj loĝas en ĉiu lago, sed ekzistas 

ankaŭ ĉefa akvospirito, kiu estras ĉiujn lagojn de la 
kajvana lando.

En Cuĥario — tio estas la nomo por la kajvana 
lando, estas karstaj lagoj, kies akvo en difinitaj inter
spacoj de tempo subite foriĝas. Tia estas lago Kojguŝ, 
kiu ĉe la suda promontoro havas fendegon, tra kiu la 
akvo malaperas ĉiusepjare, kun muĝo kaj bruo.

La kajvanoj ĝin klarigas tiel: La akvospirito de la 
lago Kojguŝ estas granda maliculo, pro kio la ĉefa 
akvospirito decidis elpeli lin el tiu ĉi lago kaj por tio 
lasis la akvon fair en inferon. Restinte sur nevidebla 
glacia peco, la laga akvospirito ploris du jarojn. Fine 
unu bonkora vilaĝano kompatis lin kaj transveturigis 
lin al la najbara lago Vanju’ŝkino. Eksciinte tion, la 
ĉefa akvospirito plenigis la lagon Kojguŝ per akvo, 
kaj tiam la akvospirito ankaŭ retranslokigis tien. Por 
•lin elpeli, ree devis la ĉefa akvospirito enlasi la akvon 
en inferon, kaj tiu ĉi procedo daŭras ĝis nun, ĉiujn sep. 
jarojn renovigante.

En unu vilaĝo oni rakontas pri vilaĝano, ĉe -kiu 
loĝas kiel servistoj du demonetoj, aŭ „lembo-j”. Li 
renkontis ilin en la arbara densejo, kaj ili proponis al 
li aŭ akcepti-ilin- kiel servistojn, aŭ veni kun ili en Ia 
inferon. Do- la vilaĝano estis devigita akcepti ilin. De 
liu ĉi tago li tre riĉiĝis.

Ekzistas ankaŭ superstiĉo ke .ĉiu, kiu deziras esti 
- sana post la edziĝo, devaŝ dum la pregeja rito (la 

kajvanoj oficiale estas kristanoj) moviĝi per ĉiu artiko. 
Tial la kajvanoj rikanas kaj-, grimacas, kuntiriĝas en 
strangaj spasmoj dum la rito. Ĝi estas vere la plej 
terura momento de ilia vivo/

Komunikis: N/Hohlov.

Diversaĵo.
La giganta torĉo.

La Novjorkanoj ĝuis antaŭ kelkaj tagoj grandiozan 
iluminadon: brulis la granda nove konstruita hotelo 
„Netherland”. La 38-etaĝa domego ankoraŭ ne estis 
loĝata, kvankam ĝiaj supraj kaj malsupraj etaĝoj jam 
estis finkonstruitaj. La finkonstruitaj etaĝoj estis tiel

Antaŭ, unu momento bone trafis liajn orelojn la 
sono de voĉpj — neintimaj kaj malklaraj — sed voĉoj, 
kiuj alportis al li iom da espero. . • s

Kial, li demandadas sin, la volpovo estas tiom mal
forta, ke li-tie povis kontraŭstari tian*  tentota, kaj per
mesis ke tia afero metu sin inter li mem kaj la feliĉ- 
eco? Estas preskaŭ nekredeble! Li rememorigas al si 
multon pri pasintaj tempoj, kiam li ankoraŭ estis 
senĝema civitano; interalie kiel li multfoje penis forigi 
fortan deziron partopreni tiun sendankan aferon; sed 
same kiel aliaj homoj, li ne povis kontraŭstari la allo
gaĵon.

Kaj nun pliproksimigas-noktmezo. „Cu mi per
mesas ke tiu aĉa afero ĉiam restu por mi netolerebla?” 
li demandas sin. Ĉiuokaze li penis plibonigi sian 
sorton, sed la destino mokis la malgrandajn klopodojn 
faritajn. Li jam decidis ke neniu povas nun helpi lin, 
tial. li mem devas doni la finigan baton. Turmentiĝo 
rapide lin frenezigas.

Kun laŭta krio de malespero, li ĵetegas sian ne- 
funkcieblan radio-akceptilon el la fenestro, por ke ĝi 
estu for de Ji por ĉiam!

Estona humoro.
Esperantigita de M. Grigoriev, Ellamaa.

Konduktoro de tramo: Ne estas loko. Atendu, ĝis iu el
vagoniĝos!

Veturemulo: Sed kiam?
Konduktoro: Je sekvanta haltejo.

— Cu la sinjoro estas hejme?
— Ne estas. . *
— Cu li eliris? .
— Ne eliris. - , .
— Malbeno! Kion signifas tio; ne estas hejme kaj ankaŭ

ne eliris? - . •
— Li pendigis sin. 

moderne ekipitaj, ke ili elvokis la admiron de la fakuloj 
kaj de 1’ publiko. La brulo estiĝis en alteco de 175 
metroj. Kontraŭbatalo de la brulo el la interno de" la 
hotelo ne estis ebla, ĉar mankis ankoraŭ la' liftoj, kaj. 
suprengrimpadon malhelpis la ardanta ŝtalo. La fajro
brigado ne povis malhelpi; ke dek etaĝoj forbrulis, 
antaŭ ol ĝi povis uzi la ŝprucigilojn el sur la tegmentoj 
de la plej altaj najbaraj domoj. La brulo estis la plej 
alta ĝis nun okazinta.

En tri keroj trans la Alpojn
flugis la piloto de la Germana Aer-Hanso s-ro Folte. 
La aviadilo ekflugis (startis) la 13-an de aprilo, je 
11.40 h. en München kaj alteriĝis en Milano je 14.41 h. 
La flugo pruvis la eblecon de transalpa aertrafiko.

Bilanco de la prohibicio.
La trezorejo en Washington sciigas, ke depost la : 

ekvalido de la prohibicia (kontraŭalkohola) leĝo ĝis 
nun estas mortigitaj 49 oficistoj kaj konfiskitaj 24 018 
aŭtomobiloj kaj 839 ŝipoj kun tutvaloro de pli ol 62 
milionoj da dolaroj. Krome estas konfiskitaj 5,5 milion’ 
galonoj da alkoholo. Pli ol 300 000 personoj estas arest
itaj pro malobeo al la prohibicia leĝo.

Transmigrado de Ia loĝantaro de Leningrado
al Moskvo.

La provizoraj rezultoj de la rusa popolnombrado 
konstatas strangan fakton. Antaŭ la milito, Leningrado 
(Peterburgo) havis ĉ. du milionojn da loĝantoj kaj 
Moskvo ĉ. 1.6 milionojn. Nuntempe, Moskvo havas iom 
pli ol du milionojn kaj Leningrado 1,6 ĝis 1,7 milionojn. 
Tiun fakton oni klarigas per tio, ke hodiaŭ Moskvo ' 
estas la ĉefurbo, kaj ke ĉiuj registaraj oficejoj estas 
translokitaj de Leningrado al Moskvo. La tria urbo 
en la Sovet-Unio estas Kiew, la ĉefurbo de Ukrainujo, 
kun duona miliono da loĝantoj.

La trezoro de I’ pirato.
Fame konata estas la pirato Henry Morgan, kiu je 

fino de la 17-a jarcento estis la teruro de la hispana 
komerca ŝiparo. Laŭdire tiu pirato postlasis valoran 
trezoron, kiun li kaŝis ien en la tero. Se oni povas 
fidi al lastatempaj gazetsciigoj, du angloj kaj unu ame
rikano nun sukcesis post longa serĉado trovi la tre
zoron de la pirato en volbaĵo sub la ruinoj de malnova 
preĝejo en Panamo. La trezoro konsistas el kesto kun' 
oraj ornamaĵoj, preĝejaj objektoj kaj juveloj. Oni 
supozas, ke la kesto enhavas la rabaĵon, kiun Henry 
Morgan akiris enja jaro 1671, kiam li elrabis la urbon 
Panamo. La trezoro fariĝas posedaĵo de la registaro 
de Panamo, je kies -komisio okazis la esploroj de la 
trovintoj. . ; - - •

Lingva tasko.
.(Korektu en sekvanta artikoleto la erarojn kontraŭ 

là akuzativo kaj la ^refleksiva pronomo!)
Cu vi vidas la vilaĝo jen en la valon? Kiel gaje 

lumas siajn blankajn dometojn el .inter la verdaj arboj! 
Venu, ni iru rapiden por baldaŭ atingi ĝin! Jen eŝtas 
gastejon! La mastro staras antaŭ la pordon, kvazaŭ Ji 
atendus nin. ' Lia roza vizaĝo, lia dika ventro pruvas 
sian bonfarton. Ni prenu gluton, antaŭ ol marŝi en-la 
vilaĝo! „Mastro, donu al ni bonan bieron!” Ho, kiel ĝi 
revivigas niaj fortoj! „Koran dankon, karan mastron! 
Adiaŭ, ĝis la revidon!” ■

. (Solvo en la venonta numero.)

— Cu vi ne vizitos nin morgaŭ vespere? Ni havos 
muzikon je la oka, kaj je la deka vespermanĝon.

— Multan dankon! Mi venos precize je la deka.

— Nun jen! Nun ni taksu la valoron de nia akiraĵo! diris, 
unu rabisto al. alia.

— Por kio? demandis la alia. Morgaŭ ni legos tion en la 
gazetoj. , •

Enigma konkurso.
(La solvoj de la enigmoj en Ia hodiaŭa numero devos 

alveni ĝis 20. 5., el transoceanaj landoj escepte de Nord- 
Ameriko ĝis 20. 7.) .

1. Silab-enigmo.
a, a, a, bi,. ce, ĉe, de., di, e, fe.r, ga, in, jo, jo, jo, ka, 

kro, la, Io, Io, lu, mo, no, no, no, no, o, o'. Or, pe, po, por, 
plu, ri, rin, ro, spi, te, to, to, tro, tu, va, vo.-

El ĉi-supraj 44 silaboj estas formotaj 14 vortoj, kies duaj 
literoj, legataj de supre malsupren, nomas la devizon de 
konferenco ĵus okazanta, ĉe kiu oni ĉefe uzas Esperanton.

La' vortoj'signifas: 1. muzikaĵo, 2. ejo, en kiu oni facile * 
erariras, 3. marego, 4. respubliko en Eŭropo^ 5. kontraŭo de 
materio, 6. trafikilo, 7. insigno de reĝo, 8. skribilo, 9. amuz- - 
ejo-edukejo, 10. dekoraĵo; 11. ruĝhaŭtulo, 12. rajdbesto kaj . 
tirbesto, 13. loko, 14. trinkilo. • _

2. Krucvortenigmo.

• 1 |A[ •
»P»
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iei i •

«: ILI •
Tiun ĉi fojon ni ne donas pretan krucvortenigmon, kiun 

solvu la legantoj; sed ni donas nepretan, kiun pretigu la 
legantoj. La vortoj devas esti sen gramatika finaĵo. Tiu ĉi 
enigmo, kompreneble, permesas diyersajn ĝustajn solvojn.
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Nova Listo de Libroj
haveblaj ĉe la Libreja fako de Heroldo, Horrem b. Köln (Germanujo).

Kondiĉoj de liverado.
Livero nur kontraŭ antaŭa pago (en Germanujo ankaŭ 

kontraŭ remburso). Por sendkostoj -aldonu 10% de la 
pagota sumo, minimume 0.20 RM. (ĉe mendoj el Germanujo 
kaj Aŭstrio 5% , minimume 0.10 RM). Mendojn je minimume
10.— RM ni plenumas, ne kalkulante afrankon.

Nia poŝtĉeka konto: Köln 751 02 por Heroldo de Esper
anto.

Unu RM = 1.25 sv. fk., 0.24 doi. aŭ egalvaloro.

La verkoj de Zamenhof.
Fundamento de Esperanto (kvinlingva) . . . . 1.—
Fundamenta Krestomatio...............................................2.50
Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka . . 0.50
— Eldonoj flandra-holanda, greka, hungara, itala, rumana, 

ĉeĥa, armena, jud-hispana kaj hispana po . . . 0.40
Lingvaj Respondoj........................................................... 1.25
Proverbaro Esperanta.....................................................1.25
Andersen. Fabeloj. Partoj 1 kaj li, po . . . . 1.50
Goethe. Ifigenio en Taŭrido. Dramo............................1.50
GogoL La revizoro. Komedio........................................ 1.50
Heine. La rabeno de Baĥarah. — Ŝalom-Alejhem.

La gimnazio................................................................ 1.—
Molière. George Dandin. Komedio ........................... 0.75
Orzeszko, s-ino. Marta. Romano..................................2.50
Schiller. La rabistoj. Dramo........................................ 1.50
Shakespeare. Hamleto. Tragedio.................................. 1.25

El la Biblio.
Eliro ..............................................................................0.75
Levidoj.............................................................................0.75
La predikanto.................................................................0.25

La sentencoj de Salomono, Genezo, Nombro, Readmono 
kaj La Psalmaro estas elĉerpitaj.

La Sankta Biblio.
La Mainova Testamento, el la hebrea originalo tradukita 

de D-ro L. L. Zamenhof
kun

La Nova Testamento, reviziita eldono.
Sur senligna papero, tole bind......................................6.—
Sur maldikega papero kaj kun ortranĉaĵo, tole bind. 8.50 
En inalhelruĝa ledo bind................................................... 12.50
Lede bindita kun Sirmklapoj...................................... 20.—

Lernolibroj, vortaroj, legolibroj kai verkoj 
pri Esperanto.

Ada. Rememoroj de esperantisto..................................1.—
Aymonier. Grammaire complète..................................0.75
Aymonier kaj Grosjean-Maupln. Versions. (Sekvo de

Grammaire complète)....................................................0.75
BayoL Esperanto et Croix-Rouge..................................0.25
— (Elb). Esperanto und Rotes Kreuz .' . . . . 0.75
Bennemann. Esper an to-Handwörterbuch.

I. : Esperanto-Deutsch. Bindita............................... 4.—
II. : Deutsch-Esperanto. Bindita................................8.—

— Tra la mondo. Internacia legolibro:
I. : Por komencantoj . . ...................................... 1.50
II. : Por progresintoj.................................................2.20

Bildo de Zamenhof. 25X32 cm.................................... 0.40
Borel. Praktika Frazaro............................................0.40
— Vollstàndiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache . 0.50
— Schlilssel zum vollstandigen Lehrbuch .... 0.50
Brŭggemann. Unua legolibreto ..................................0.40
— Dua legolibreto   0.40
Brunulo. Ni legu (legolibro* de SAT)......................... 1.—
Brühl. Kurzer Lehrgang der int. Hilfssprache Esperanto 0.60 
Butin. Esperanto-Leitfaden für den Kaufmann . . 1.—
Butin und Jahn. Esp.-Briefstcller für den Kaufmann . 0.80 
ĉaĉe. Esperanto, Gramatiko kaj Krestomatio. Por

latvoj..................................... 2.25
Cart. Vortaro de la Oficialaj Radikoj de Esperanto . 0.25
Cart kaj Pagnier. L' Espéranto en 10 leçons . . . 0.50
Cenljn. ĉu katino? (Por lernigi la esp. korelativojn) 4.50 
Christaller. Deutsch-Esperanto-Wörterbuch Tole bind. 12.— 
Connor (Kreuz kaj Butin). Germana-Esperanto Konver

sacia Libro. Bindita  ............................................ 3.—
Celeĉ. La elementoj kaj la vortfarado. Gramatiko kaj 

sintakso en Esperanto................................................0.50
Das Esperanto ein Kulturfaktor. Kongreslibroj Zoppot 

1912, Stuttgart 1913, Magdeburg 1925, München 1926, 
po....................................................................... ■ . 2.—

Degen. Esperanto nach dem Fundamento von Dr.
Zamenhof. Kleines Lehrbuch........................................0.60

Degen kaj Kötz. Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch 
(Esperanto-Deutsch und Deutsch-Esperanto) . . 1.20 ■

Dietterle, Prof. Dr. Esperanto, 1: Sprachlehre . . 0.90
— II: Uebungsstoff................................................... 090
— Zur Rechtfertigung des Esperanto gegenŭber seinen

Kritikern................................................................ 0.50
Fricke. Universala legolibro ...............................................1.40
Gasse. Kurso tutmonda laŭ la metodo natura . . 0.25
Gliick und Sos. Vollst. Lehrgang der internationalen

Hilfssprache Esperanto............................................. 1.—
Göhl, Prof. Dr. Esperanto-Lehrbuch für Volksschüler,

I: Sprachlehre.............................................................0.90
— II: Sprechen und Lesen..............................................0.90
— Schlüssel zum II. Tell (Sprechen und Lesen) . . 0.70
Goldschmidt' (Dietterle). Bildotabuloj por la instruado

de Esperanto. Kartonita..............................................3.50
Bindita.............................................................................4.-»

Grosjean Maupin. Oficiala Klasika Libro.
Franca, germana kaj angla partoj........................... 0.75
ltala, hispana kaj portugala partoj........................... 0.75

Hltrov. La deveno de Esperanto ...... 0.40 
Isle, Roliet de 1’. ProVo de Marista Terminaro . . 0.75
Kabe. Unua legolibro . .-......................................... 1.30
—■ Vortaro de Esperanto (Esperanto-Esperanta) . .2.—
Koch. La Esperantisto en Germanio......................... 2.—
Kotzin. Historio kaj teorio de Ido.................................. 1.30
Kreuz. Esperanto in Handel und Verkehr. Alltagliche

und kaufm. Gespràche, kaufm. Briefwechsel usw. 1.80 
Ladevèze, R. de. Demandaro pri la historio, literaturo

kaj organizaĵoj de Esperanto (Por ekzamenoj ktp.) . 1.20 
Lippmann. Dr. Zamenhofs sprachliche Gutachten. Ling

vaj respondoj.................................................................1.50
Loy. Mehrsinnige deutsche Wörter in Esperanto . . 1.—
— Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto. Kart. . 3.—

Bindita...............................................................................3.60
Malgorn kaj Corret. internacia Radio-Leksikono

6 lingva..........................................................................1.25
Mair. Plena traktado pri la prepozicioj kaj la akuzativo 1.— 
Merchant. Joseph Rhodes kaj la fruaj tagoj de Esp.

en Anglujo.......................................................................2.50
Mlgliorlni, B. kaj E. Esp. Legolibro . . . . . 1.—
Minor, Esperanto-Deutsches Handwörterbuch. Tole bind. 6.— 
Möbusz (kunmetis). Dokumentoj de Esperanto . . 3.50
— Universala Esp. Lernolibro (por ĉiuj landoj) 1. Por

kursanoj.......................................................................2.—
II. Por kursgvidantoj............................................... 1.50

— Vollstàndiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esp. 2.—
— Schlüssel dazu........................................................... 1.50
§ Oberrotman kaj Jung. La lastaj tagoj de D-ro L. L.

Zamenhof. Kun multaj ilustraĵoj laŭ originalaj foto
grafaĵoj de la entombigo de D-ro Zamenhof . . .1.20

Otto. Elementàrbuch zur grŭndlichen Erlernung der
int. Hilfssprache Esperanto......................... 1.50

— Schlüssel dazu............................................1.—
Petro. Kursa lernolibro laŭ la parola metodo (SAT-

eldono) .......................................................................   0.70
Pfeffer. Elektita esp. legaĵo..............................0.40
— Esperanto iu 10 Unterrichtsstunden .... 0.25
— Lesebuch für Anfŭnger.............................................. 0.25
— Sprechen Sie Esperanto?.............................................0.25
— Wörterbuch Deutsch-Esperanto............................... 1.—
— Wörterbuch Esperanto-Deutsch..................................0.25
Privât. Historio de la lingvo Esperanto .... 1.60
— Karlo. Facila legolibro • ....... 0.50
— Kursa lernolibro laŭ praktika parola metodo . . 0.80
— Vivo de Zamenhof......................................2.50
Rousseau. Vade-Mecum de Internacia Farmacio . . 3.—
Sapiro. Babiladoj de bonhumora Zamenhofano . . 0.50
Schneeberger. Lernolibro de Esp. Stenografio (alfaro

laŭ Stolze-Schrey)...............................................1.—
Schönherr. Ausführliches methodisches Lehr- und

Uebungsbuch des Esperanto................................ 1.50
— Schlüssel dazu.................................................... 1.—
Stache. Metoula-Sprachfŭhrer Esperanto .... 1.50
Stark. Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache . 1.50
— Wörterverzeichnis dazu..................................0.50
Steier. Wörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-

Deutsch. Bindita...........................................................2.50
Streidt. Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen

I: Unterstufe...................................................................0.90
II: Oberstufe.................................................................. 0.90

Supichovŭ, Julie. Esperanto. Mluvnice, vybor ĉlanku 
slovnik Esperantsko-ĉesky (Esperanto-lernolibro por 
Ĉeĥoj) ......................................................................... 1.50

— Kniha ĉesko-esperantskĉ Konversace (Libro de
ĉeĥo-esperanta Konversacio)....................................1.50

Suplchovk. Legu kaj parolu! Esperanta legolibro . 2.50 
§ Trarbach. Teknika Vortareto por Pedagogio, Logiko

kaj Psikologio.............................................................0.35
Valllenne. Por kaj kontraŭ Esperanto........................... 0.25
Velten. Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache . 2.—
— Schlüssel dazu......................................................... 1.—
Vera». Vocabulaire Technique et Technologique .

Français-Espéranto....................................................1.—
Wack rill. Konkordanco de la vortoj de ekzercaro . 0.50 
8 Wlesenfeld. Galerio de Zamenhofoj. Kun 18 portretoj,

unu familia bildo kaj genealogia tabelo . . . . 1.—
William. Legolibro, (lnternacia anekdotaro) . . . 0.80
Wüster. Die Verhaltniswörter des Esperanto . . 1.25
— Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana. Ĝis nun

aperis tri partoj, po.................................................. 15.—
— La Oficiala Radikaro (ftis febr. 1923) .... 0.75
— MaSinfaka Esperanto-Vortaro Prielementa. Deutsche

Ausgabe.......................................................................2.—
Zamenhof. Ekzercaro......................................................0.25

Literaturo.
Prozo.

Andersen (Lederer). Bildlibro sen bildoj .... 1.20 
Arpâd (Lengyel). Mallumejo). Rakonto........................... 0.50
Argus. Pro kio? Kriminal-romano.................................. 2.50
Aventuroj de la Kalifo Harun Alraŝld. El la „Mil kaj

unu noktoj”.................................................................. 0.25
Avsejenko (Medem), Fraŭlino Suzano. Novelo . . . 0.90
Balzac (Merckens). La Vendetta. Novelo .... 2.— 
Barbusse. Eklumo en abismo........................................0.80
§ Bllcher (Bulthuis). Taglibro de vilaĝpedelo. Rakonto 0.50 
Bates (Harris.) Stranga Idilio........................................0.50
Bennett (Wackrill). Ok noveloj................................. 1.—

Bolrac. Perdita kaj retrovita. Rakonto .... 0.35 
Bonhumoraj rakontoj de diversaj hungaraj aŭtoroj . 0.30 
Bonsels (Sos), Solandro..............................................1.—
Brenton Masgrau. Hejma prozo................................ 1.—
§ Bukedo 1 kaj II. Rakontoj de diversnaciaj aŭtoroj, po 0.50 
8 Bulthuis. Jozef kaj la edzino de Potifar, aŭ: idoj de 

Merkuro kaj Eroso. Originala romano. Du volumoj.
BroS...................................................................................5.—
Ambaŭ partoj en unu volumo binditaj .... 6.50

— ldoj de Orfeo. Romano............................................ 4.—
Byron. Parizina..........................................» . . . 0.50
Carolfi. La padova lilio.............................................. 0.80
Ceĥov (Hitrov). Rakontoj ’.........................................0.60
Dickens (D-ro Zamenhof). La batalo de I’ Vivo. Bind. 1.50 
Drozdov (Hohlov). Krucumo.........................................0.40
Elin Pelin (Atanasov). La familio Gerak .... 0.50 
En katenoj de la maljusteco (SATeldono) . . . 0.60 
En Svislando. Kvin rakontoj kun ilustraĵoj . . . 2.40 
Eroŝenko. La ĝemo de unu soleca animo .... 1.50 
Forge. Abismoj. Romano. Broŝurita......................... 3.—

Bindita..............................................*..... 4.50
— Saltego trans jarmiloj. Romano. Bindita . . 5.—
Gallon. Tatterley. La historio de la mortinto. 200 pĝ. 1.— 
Gârdonyl (Kalocsay). Du kokcineloj............ 0.30
Garŝin. Signalo. Rakonto ......... 0.40
— (BoguSeviC). Ruĝa floro..........................0.25
Gogol (FiSer). Portreto. Rakonto...................1.40
Haut! (Wüster). La kantistino. Novelo .... 0.80
— (Eggleton). La karavano......................... ....... . 1.50
Hitrov. Mia amiko........................................................... 0.50
Houssaye (Champion). La reĝlando de I' rozoj . . 0.50
Ivn. Ruĝo kaj Blanko (SAT-eldono)................................0.60
Joka! (Luczcnbacher). Du noveloj............................... 1.—
Joka), Mikszâth, Herczeg kaj Molnér. Ses noveloj . 0.30 
Kataluna Antologio. Kompilita de Jaume Grau Casas. 9.— 
Krestanoif. Bulgara Antologio......................................4.—
Kuprin. Laŭroj. Fabelo..........................................................0.10
La Kantoj de Salomono. (Fred.) El la Biblio . . . 0.25
Laŭroj. Kolekto da verkoj premiitaj............................1.20
Lengyel. Libro de 1’ humoruloj........................................ 2.75
Llem Tjong Hie. Javaj legendoj kaj fabloj . . . 0.80
Litova Almanako. El litova penso,literaturo kaj vivo. 2.40 
London (Kalisky), ĥinago. Novelo..................................0.50
Luyken. Pro lStar. Romano, Bindita......................... 7.—
— Stranga heredado. Romano. Broŝurita .... 5.50

Bindita.........................................................  . 7.—
Machar (Fridrich). Benedek. Rakonto........................... 0.30
Mahen (Moraviaj Esp. Pioniroj). La koboldo Ondra. 0.75 
Maistre (Meyer). Vojaĝo interne de mla ĉambro.

Rakonto..........................................................................0.40
Malieliĉulo. Sep rakontoj............................................ 1.—
Malnovaj paĝoj. El Lingvo Internacia............................1.—
Mangada Rosenörn. Kolekto de kvin libretoj (Gra

bowski, Postrikolto; Mangada, Ferdinando VI kaj 
Farinelli; Mangada, Homaro; Mangada, Versajaro;
Milian, Sipopereo) kune (ĉiu unuope po 0.20) . . 0.60

Merchant. Tri angloj alilande ....... l.— 
Moffett (Payson). La karto mistera............................... 1.—
Musset (Champion). Sinjoro Vento kaj sinjorino Pluvo 1.— 
Orienta Blovo (SAT-eldono).........................................0.40
Orzeszko, s-ino (Kabe). La Interrompita kanto . . 0.40
Poe Edgar Allan (Pride). La puto kaj la pendolo . 0.25
Pogaĉiĉ (Joziĉiĉ). Konfeso..............................................0.75
Poruks (Kikau). La vakclniuja krono. Novelo . . . 0.35
Prévost (Vallienne), Manon Lescaut.......................... 2.—
Prus (Kabe). La Faraono. Romano. Tri volumoj. Kune 6.— 
Retzel (Siegel). Aventuroj de malspertulo . . . 1.20
Reuter (Cefeĉ). Klo povas okazi, se oni donacas sur

prize. Dua eldono, llustrita........................................ 0.35
Reymont (Kabe). En fumejo de I’ opio. Novelo . . 0.40
— (Kabe). La lasta. Rakonto........................................0.25
8 Rieck, O. Oni ridas. Libro de humoraĵoj . . . . 0.50
Sadler. Oraj leteroj en ses lingvoj. (Angla, franca,

germana, ltala, hispana, Esperanto)......................... 3.—
Slnnotte. Lilio. Rakonto. Bindita....................................... 2.50
Senoa (Kolar-Krom). La trezoro'de 1’ oraĵisto . . . 3.—
Tolstoj. Dio unu por ĉiuj. Rakonto........................... 0.25
— Tri verkoj de Leo Tolstoj........................................0.80
Tousseul. La morto de Blanjo........................................0.60
Tuglas (Seppik). En la fino de la mondo. Rakonto .. . 1.—
— (Seppik). Kvin noveloj.............................................. 3.50
— (Seppik). Popi kaj Huhuu. Novelo........................... 0.50
Wagnails (Payson). Palaco de Danĝero Bindita . . 6.—
Wagner (Meyer). Estu homoi........................................0.80

Poezio.
Baghy. Pilgrimo, Poemaro. Bro6.................................. 1.20

Bindita.......................................................................... 2.50
— Preter la vivo. Poemaro ................................2.—
Balmont. (Nekrasov). Blanka cigno. Poemo . . . 0.40
Baluckl (Grenkamp). Kuzeto..........................................0.20
Bayle (Cego). La lasta Ŝanco. Komedio .... 0.50
Beaumarchais (Meyer). La barbiro de Sevilla. Komedio 0.40 
Bernard (Moch). Angla lingvo sen profesoro. Komedio 0.50 
Bllhaud (Doré). Solo de fluto Monologo .... 0.25 
Brueys kaj Palaprat (Evrot). Advokato Patelin.

Komedio........................................................................ 0.40
§ Bulthuis Malriĉa en spirito. Dramo originale en Esp. 0.50 
8 Butin. Fausto. Komentario al la l-a parto .... 0.25 
Capek (trad. moraviaj esp. pioniroj). R.U.R. (Rossumuj

Universal Robotoj.) Dramo...................................... 2.—
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Chateaubriand (Deshays). Aventuroj de i’ lasta
Abenceraĝo...................................................................0.50

Dobin (Skito). Granda bruo pro nenio........................... 0.25
Dreyfus (Sar). La vangfrapo. Komedio .... 0.40 
Eyquem. La bundo parolanta. Burleska komedieto . 0 50 
Feydeau (Doré). Kial ili estas famaj. Monologo . . 0.25
Frenkel. Verdaj fajreroj................................................0.50
Goethe (Barthelmess). Fausto........................................ 1.20
Grenkamp. Krioj de l’ koro........................................ 0.20
— Penseroj .........................................................................0.40
Gual (Pujula Vallès). Mistero de Doloro. Dramo . . I.— 
Hankel. Sableroj. Poeziajoj kaj skizoj . . ' . . 0.60 
Heine (Pillath). Atta Troli. Eposo..................................1.50
— (Pillath). Elektitaj poemoj........................................ 0.70
Heltai kaj Makai (Kalocsay). Paĝio del I' reĝino.

Komedieto.................................................................... 0.30
Hitrov. Guto post guto. Versaĵoj kolektitaj . . . 0.60
Hoffmann (Applebaum). La Struvelpetro . . . .1.40
Hohlov. La morto de la delegito..................................0.25
§ Jung. La Alta Kanto de la Amo......................... -. 0.80
Kalocsay. Mondo kaj koro. Poemoj........................... 0.30
Kaplan. Akordoj de Esperanto. Poemaro . . t . 0.40
Karlnthy (Kalocsay). Morgaŭ matene. Dramo . . .1.20
K. R. (Devjatnin). La rego Judea. Dramo .... 2.— 

Bindita . . ....................................... ...... 2.50
Lermontov (Bela Manto). Novaj versaĵoj . . . 1.20

Lessing (Reinking). Minna de Barnhelm. Komedio . f.—
Lessing (Karl Minor). Natan la Sagulo. Dramo . . 2.—
Madâch (Kalocsay). La tragedio de I’ homo. Kun multaj

artaj ilustraĵoj. Simpla eldono .t ... . 4.50
Luksa eldono................................................................6.50

Mlckiewlcz. (Dobrzanki). Improvizacio de Konrad. . 0.25
Mlckiewicz (Grabowski). Sinjoro Tadeo. Epopeo . 6.—
Molière (Legrand). Amfitriono. Komedio .... 1.25 
Morton (Stewart). Boks & Koks. Komedio unuakta 0.25 
Ogrizoviĉ (Rotkviĉ). Aŭtuna vespero........................... 0.25
Petôfl (de Kalocsay). Johano la brava. Popolfabelo en 

versoj....................................................... ^ . . . 2.—
Privât. Ginevra. Dramo................................................0.80
Pujulà-Vallès. La rompantoj. Kvin monologoj . . . 0.50
Ralmund (Zwach). La malSparulo. Sorĉfabelo . . 2.—
Rhodes (Stewart). Bombasto furioza. Opereto unuakta 0.20
Richet (Couteaux). Sokrato. Dramo........................1.50
Rothau. Du rakontoj.......................................................0.75
Schiller (Stewart). La nepo kiel onklo. Komedio en tri
aktoj........................................................................... 0.35

Schwartz. Verdkata Testamento.............................. 2.—
Shakespeare (Currey kaj Ashley). La tragedio de rego

Lear. Broŝurita ,■....................................................3.—
— Bindita.......................................................................4.—
— (Wackrjll). La Venecia Komercisto. Dramo . . . 1.50
— (Lambert). Makbeto. Dramo .   1.50
Slowackl (Grabowski). Mazepa. Tragedio .... 0.75
Spaak (van der Biest). Kaatje. Dramo . . . .1.50
Staff (Tuwin). Aŭtunaj agordoj. Poemoj .... 0.40 
Svjentohovski (Leono Zamenhof). Aspazio. Tragedio. 1.50 
Spicer. Kroataj poeziaĵoj...............................................0.75
Wolski (Grabowski). Halka. Opero................................. (£75

Esperanta Biblioteko Internacia.
(Unuopa numero kostas RM 0.40; 10 numeroj kune kostas 

RM 3.—)
1. Borel. Legolibreto.
2. Andersen (Skeel-Gjörling). Fabeloj
3. Orzeszko (Kabe). Bona Sinjorino. Novelo.
4. Sibirjak (Kabanov). Rusaj rakontoj. Fabeloj al Helenio.
5. Cervantes (Pujula). Don Kiĥoto de la Manĉo en Barce

lono. Kvin ĉapitroj el la verko.
6. Zamenhof. El la Biblio.
7. Zamenhof. El dramoj.
8. Zamenhof. El komedioj.
9. Borel. Praktika frazaro. Dialogoj el la ĉiutaga vivo.

10—11. Cli ToSio. Japanaj rakontoj.
12. Apulejus (Pfeffer). Amoro kaj Psiĥe.
13. Vasov (Atanasov). Bulgaraj rakontoj.
14. —15. Ibsen (Bünemann). Reaperantoj. Familia dramo.
16. Borel. Komerca korespondo. (Frazaro).
17. Stolle (Borel). Konsiloj pri higieno.
18. Ruskin (Kellermann). La rego de la Ora Rivero, aŭ La 

nigraj fratoj.
19. Belly (Arntz kaj Butin). Sinjoro Herkules. Unuakta 

burleskaĵo.
20. Michell (Wendell). La lasta usonano.
21. Herczeg (Panajott). Hungaraj rakontoj.
22. Bandlow (Scheerpeltz). Nordgermanaj rakontoj.
23. Benavente (Ingiada). Hispanaj dramoj.
24. Julien. (Lyona grupo). La instituto Millner.
25. Christaller, Helene (Christaller Wilhelm). Noveletoj 

el la Nigra Arbaro.
26. Vigny (Meyer). La intervidiĝo kaj nekonita dialogo.
27. Zahn (Schmidt). La patrino
28. Pulvers. Elzasaj legendoj.
29. —31. Porchat (Borel). Taglibro de juna loganto de la

Juro-montaro.
32. Schmidt. La amkonkurantoj.

Internacia Mondliteraturo. 
Kolekto de famaj verkoj el ĉiunaciaj literaturoj. 

Prezo de ĉiu volumo RM 1.60, duobla volumo RM 2.50.
Ce samtempa mendo de minimume 5 laŭdeziraj volumoj 

la prezo estas po RM 1.20.
N-roj 1—5, 6—10, 11—15 kaj 16—20 aperis ankaŭ en kvar . 

tole binditaj volumoj po RM 6.—.
1. Goethe (Kŭster-Dietterle). Hermano kaj Doroteo. Eposo 

idilia.
2. Niemojewskl (Kuhl). Legendoj.
3. Turgenev (Mexin). Elektitaj noveloj.
4. Raabe, W. (Wicke). La nigra galero.

Oficiala Sciigo de Hungarlanda Esperanta Societo.
13. Hungara Kongreso aŭ Konferenco.

La lastjara kongreso bone sukcesis en Gyöngyös, ĉar ne 
estis multekosta preparo. Ne estis presaĵoj, grandaj festoj, 
sed la gyöngyösanoj ricevis senpage ĉambregon de la urb
domo por la kunsidoj kaj arangis gastigon de 30 konferenc
anoj ĉe logantoj de la urbeto. Tiamaniere oni povus en iu 
ajn hungara urbo arangi kongreson ankaŭ en la nuna jaro, 
se nur kelkaj samideanoj transprenas la minimuman taskon: 
zorgi pri ricevo de kunvenejo, pri logigo — laŭeble senpaga 
— kaj pri akcepto kaj gvidado de la gastoj. Laŭ la nombro 
de la partoprenontoj oni povus nomi la kunvenon kon
ferenco aŭ kongreso. Proponojn sendu baldaŭ al nia sekre
tariejo.

14. Statistiko pri kotizpago).
Ĝis fino de marto pagis la kotizojn:

Naciaj m. Internaciaj m. Kune 
(HES.) (HES. kaj UEA.)

Entute: 29 30 59
15. Gazetserva Statistiko pri jaro 1926.

Entute aperis artikoloj: en Budapest: en 23 gazetoj; , 
en provinco (14 urboj): 24 gazetoj.

16. Atentigo pri UEA.
Universala Esperanto Asocio estas la plej grava organi

zacio de nia movado, ' la sola, kiu povas tutmonde efike, 
praktike utili al nia lingvo. Pro sia amplekso kaj disvastigo,

5. Hildebrand (Mees). El la „Camera obskura”.
6. Irving (Elvin). El la skizlibro.
7. Chamisso (Wiister). La mirinda historio de Petro 

Schlemihl.
8. Starnatov (Krestanoff). Nuntempaj rakontoj.
9. Ŝalom-Aleĥem kaj Perec (Muĉnik). Hebreaj rakontoj.

10. Puŝkin (Fiŝer). Tri noveloj.
11. —12. Ariŝima (Toogu). Deklaracio. Romano.
13. Poe (Milward). Ses noveloj el „Rakontoj de Mistero kaj 

Imago”.
14. Balzac (Benoit). La firmao de la kato, kiu pilkludas.
15. Doroŝeviĉ (Hohlov). Orientaj fabeloj.
16. Sienkiewicz (Lidja Zamenhof). Noveloj.
17. Strindberg (Frode). Insulo de feliĉuloj.
18. Bertrand (Grau). Barbaraj prozaĵoj. Josafat.
19. Slmunoviĉ (Janjiĉ). Ano de I' ringludo.
20. Eekhoud (Bergiers). Servokapabla. Marcus Tybout.

Biblioteko Tutmonda.
(Unuopa numero kostas RM 0.45; kompleta serio po

10 numeroj kostas RM 3.65.)
Serio 1.

1. Mérimée (Borel). Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj.
2. —4. Van Eeden (Bulthuis). La malgranda Johano.
5.—6. Baudouin. La arto de memdisciplino.
7.—8. Karlnthy (Bodo). Norda vento. (Novelkolekto.)
9. Korolenko (ŝidlovskaja). La songo de Makaro. 

t0. Bratescu-Volnesti (Morariu). Niĉjo Mensogulo kaj aliaj 
noveloj.

Diversaĵoj.
§ Albanio....................................................................... 0.25
Baha’u’llab. Kaŝitaj vortoj de la „Superega Plumo” . 0.35 
Bennemann. Internacia Kantaro. Tekstaro .... 0.60
— Muzika eldono. Broŝurita...................................... 2.—

Bindita........................................................................ 3.—
§ Bialystok, Gvidlibro de .  0.25
Bossuet (Bastien). Funebra parolado pri Louis de .

Bourbon kaj Princo de Condé..................................0.50
Butler. Kantaro Esperanta.............................................. 1.50
— Himnaro Esperanta...................................................... 1.50
Catty (Cego). Alegorioj el la Naturo......................... 1.—
Coudenhove- Kalergi. Paneu ropa Manifesto .... 0.50 
Dletterle. La Vendreda Klubo. 11 artikoloj . . . 2.40
Dokumentoj de Komunismo............................................ 1.—
Elsudo. ABC de Sennaciismo........................................0.50
— Karl Marx Lia vivo kaj lia verko .... 0.60
Fersman. La Kemio de la Universo........................... 0.60
Grenkamp kaj Lajarte. Vortoj de Prof. Th. Cart . . 2.—
Hiller. Ho, tiuj fremdulojI Opereto......................... 0.70
Honnorat. La sendanĝereco de Francujo . . . .1.25
Huot-Sordot (Noel). En. la lando de la Blanka Monto.

Ilustrita........................................................................1.—
Izgur. Je la nomo de 1’ Vivo............................................ 2.—
Koch. Albrecht Dürer. Kun 28 bildoj............................1.40
Komunista Manifesto...........................................................0.60
Kontraŭ Dio (SAT-eldono)...............................................0.40
Krestanoff. El la proksima oriento..........................2.—
— La bulgara lando kaj popolo .'..........................3.—
Kropotkin. Etiko............................................................2.—

.Kvinjaro de Sovetlando. Kun multaj ilustraĵoj . 1.75
La Espero. lut. himno esperantista. Muziko kaj teksto . 0.15 
La Evangelio de S-ta Johano. (Eldono de Esp. Kolp.

Asocio.) ilustrita........................................................... 0.25
La Floretoj de S-ta Francisko.................................. 1.30
Lanty. For la Neŭtralismonl.........................................0.25
Leibnitz (Boirac). Monadologio................................... 0.25
Lenin (Demidjuk). Stato kaj revolucio . . . . . 1.—
Menzel. Vivu Esperanto! Marŝo pri la esp. fajfsignalo

por fortepiano..............................................................1.50
por fortepiano kun violono........................................ 1.80
por citro.................................................................... 0.80
por granda çrkestro . . ...................................... 2.—
por malgranda (Pariza) orkestro................................. 1.50

Murakvin. El la Mondbildo de 1’ Nova Fiziko . . . 0.60
Moy Thomas. Tri esp. kantoj, kun akompano de forte

piano: Vojago, Kongresamatino, kaj La verda- 
stelulino, po................................................................ 0.80

L

sed ĉefe pro siaj servoj gi estas pli grava el la malgrandaj 
naciaj societoj. Tion ĉi rekonante, HES jam lastjare kon
traktis kun UEA, ke la membroj de HES povu esti laŭeble 
pli facile membroj de tiu plej grava asocio. Bedaŭrinde, mul
taj preterlasis tiun ĉi okazon. Ni devas konscii, ke sen UEA 
refalus nia landa kaj tutmonda movado, do ni devas plenforte 
atingi pli grandan membronombron. Tial ni kore petas niajn 
membrojn: aliĝu al UEA! Se vi pagas, kiel nia membro al 
UEA, la ĉefdelegito de Budapest akceptas la pagojn kun 
10 %-a rabato, de membro kun gazctabono, jarlibro kaj sen
paga anonceto, anstataŭ P. 12.50 nur P 11.25, simpla 
membro: P 4.50, helpmembro P 1.35. Sed se iu samtempe 
pagas la kotizon por HES, ankaŭ el tiu kotizo ricevas 10 % 
rabaton. Do, HES kun UEA-tnembro-abono nur P 20.25, HES 
kun UEA-simpla membreco nur P 13.50, kaj se iu volas esti 
nur helpmembro, tiu pagas al HES por tuta jaro P 10.35. 
Do ĉiu HES-membro pagante nur 35 filerojn pli, ol la HES- 
kotizo de P 10.—, povas esti minimume helpmembro! Nun 
estas decida jaro por UEA. Kiu samideano prenas respond
econ pri nesukceso, ĉar li restas malfidela?!

17. Rabatoj.
Ni atentigas iliajn membrojn, ke la fotografaj kaj optikaj 

firmoj Hatschek & Farkas, Budapest VI, Andrâssy ut 31, kaj 
Hatschek Emil, VII, Erzsébet körut 38, donas al niaj 
membroj 10 % ĉe aĉeto de iu ajri objekto.-Uzu la okazon!

Nilsson. Datoj kaj faktoj pri la paca movado . . . 1.20
Nitti (Kreuz). Eŭropo ĉe la abismo......................... 3.—
Pillath. Das deutsche Lied iu Esperanto. Germanaj 

kantoj esperantigitaj . . . ................................ 0.60
Proletaria kantaro (74 kantoj kun notoj) .... 3.— 
Poŝtkartoj (BEA) kun esp. teksto, 6 diversaj. Kune . 0.35 
Poŝtkartoj (S. G.) kun esp. teksto, 10 diversaj. Kune . 0.30 
Szeréni. Malgranda terbiblio.........................................1.80
Van Stiprlaan Luiscius (Bulthuis). Karaktero . . . 0.50
Vâmbéry (Toth). Kriminologio........................................1.40
Verdaj Steloj (insignoj):

simpla 12 mm, pinglo.................................................... 0.50
la sama broŝo..................................................................0.60
simpla 16 mm pinglo (la plej Ŝatata) ...... 0.60
la sama kun surskribo „Esperanto”, pinglo •*.  . . 0.60
simpla 9 min kun surskribo '„E”, pinglo .... 0.50 
sur blanka fono 12 mm, pinglo..................................0.80
Liliput-stelo 5 mm, pinglo.............................................. 0.60

Wallon. Rapido. Esp. stenografio laŭ la oficiala germana 
unueca sistemo.......................................................... 1.—

Ziegler. Sekspsikologio....................................................0.60

Anoncetoj.
Albanaj PM mankas en via albumo! Petu senpagan esp. 

prezlisto!! de ili de Cuk Sintoni, Skutari, Albanio.
Internacian Letervesperon aranĝos la Woodseats-a Esper

anta Rondo. La anoj ankaŭ deziras daŭrajn gekorespond
antojn (PI kaj L) el la tuta mondo. Skribu al: s-ro Cyril 
W. Gardner, 35 Moor View Road, Woodseats, Sheffield, 
Anglujo.

Poŝtkartvespero estas aranĝota dum aprilo de la Esp.- 
Klubo en Ceske Budejovice, Novâ ul. 22, Ĉeĥoslovakio. 
Ges-anoj de la tuta mondo bonvolu sendi al ni laŭ supra 
adreso belajn poŝtkartojn ilustritajn kun kelkaj linioj 
laŭplaĉaj. Ni certe al ĉiu sendinto respondos kaj memore 
konservos la kartojn en nia klubalbumo. (11

Internacia Komerca Kompanio, Berlin N. W. 7, Postfach 62, 
Germanujo. Komerca servo pere de Esperanto, peradas 
komercajn rilatojn inter Germanujo kaj eksterlando. 
Eksporto kaj importo de ĉiuspecaj komercaĵoj. Reprezent
ado de eksterlandaj firmoj en Germanujo. Nia reklam- 
fako prizorgas la klientvarbadon per publikado, presado, 
dissendado ktp. de ĉiuspecaj reklamoj kaj anoncoj en 
Germanujo kaj-Aŭstrio. Ni serĉas lertajn reprezent
antojn en eksterlando. (14

Portugala Esperantaĵo! Vi sendu unu francan frankon aŭ 
egalvaloron al Saldanha Carreira, Lisboa, Apartado 104, 
Portugalujo, kaj vi tuj ricevos albumeton kun ok divers
koloraj artmarkoj .montrantaj malsamajn portugalajn 
monumentojn. (22

S-ro Karl May, Berlin-Schöneberg, Ebersstr. 40 b III, Ger
manujo, deziras interŝanĝi Pl kĉl. ekster Germanujo, 
Ĉeĥoslovakio kaj Aŭstrio.

S-ro Anton Zakelj kaj Ivan Potoĉnik, Zirĉ, Jugoslavio, inter
ŝanĝas L, PI kaj PM kĉl.

S-ro Raoul Laporte, artisto (teatro, kanto, filmo), Lueg- 
allee 6, Düsseldorf, Germanujo, deziras korespondi per L 
pri ĉiaj temoj (vivo, arto) kĉl., prefere Rusujo kaj Azio. 
Ne bagatelojn.

S-ro Erwin Köhler, Magdeburg, Lützowstr. 2, Germanujo, 
deziras korespondi kun gesamideanoj el la tuta mondo per 
PI. Nepre respondos.

S-ino Frieda Kahmann, Stolpe Krs. Niederbarnim, Ger
manujo, deziras korespondadi kĉl.

Du junaj fraŭloj deziras korespondadi kun junaj ĉarmaj 
fraŭlinoj el la tuta mondo per L kaj PI. Ardo Langer, 
Parchem-Schelten 55; Franz Böhm, Haida 397, Nord- 
bohemujo, Ĉeĥoslovakio.

S-ro C. Schiffelers, Köln, Annostr. 98, Germ.,’ deziras 
korespondi kun gejunuloj.

50 gelernantoj 12—15 jaraj deziras korespondi kĉl. Tujan 
respondon garantias s-ro B. Wottrich, instruisto, Magde
burg S., Friedenstr. 46, Germanujo. (12
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